
دافغانستان اسالمی جمهوریت
دعدلیی وزارت

رسمی جریده

)١١٠٥(ش نمبرمسلسل . ـه۱۳٩٢سال ثور)٤: (تاریخ نشر )  ١١٠٥(پرله پسی نمبر ) ٤(دمیاشتی غوائی د ش کال .ـه١٣٩٢دخپریدو نیه د 

ش.هـ

دیپلوماتیکو او قونسلی کارکوونکو قانون د

مخابراتی تکنالوژی د انستیتوت دمعلوماتی او

اساسنامه 

انون کارکنان دیپلوماتیک وقونسلی ـق

 اساسنامه انستیتوت تکنالوژی معلوماتی

ومخابراتی 



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢

:در این شماره 

).5-1(از صفحه قانون کارکنان دیپلوماتیک و قونسلی- ١
)٣٠-٦(صفحه اساسنامه انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی -٢

دعدلیی وزارت: د امتیاز خاوند 
"دقیق"قانونمل محمدرحیم : مسؤل چلوونکی 

۰۷۰۰٥٨٧٤٥٧
٢١٠٣٣٧٥: ددفتر تیلفون 

۰۷۰۰۱۴۷۱۷۸علم نور: مرستیال 
۰۷۰۰۳۹۵۲۹۲محمدجان : مهتمم

www.moj.gov.af: ویب سایت 
افغانی) ٤٠(...................................: قیمت این شماره 

جلد)٣۰۰۰(.....................................:پ اول تیراژ چا
کابلوزارت عدلیه ، ریاست نشرات ، چهارراهی پشتونستان ،:آدرس 



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢

دديپلوماتيكو اوقونسلي كاركوونكو 
دقانون دتوشېح په هكله د افغانستان د 

اسالمي جمهوريت د رئيس
فرمان

)) :۱۴۳ه
٥/٧/١٣٩١: نېه

:لوم ماده
مادې د ) ۶۴(د افغانستان د اساسي قانون د 

فقرې د حكم له مخې، د ديپلوماتيكو ) ۱۶(
او قونسلي كاركوونكو قانون چې د ملـي  
ــت د ــ هيئ  ــينو د ــوري د مجلس ش

ــې د ۱۳۹۱/ ۱۰/ ۲۷ ــې ) ۸۴(نې 
) ۸(فصـلونو او  ) ۳(پرېكې پربنس، په 

.مادوكې تصويب شوى، توشېح كوم
:دوه يمه ماده

دغه فرمان د توشـېح لـه نېـې خـه     
نافذ او له قانون او د ملي شوري له پرېكو 
سره يو اى دې، په رسمي جريده كې خپور 

.شي
زىحامد كر

د افغانستان داسالمي جمهوريت 
رئيس

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 
در مورد توشیح قانون کارکنان 

دیپلوماتیک و قونسلی 
)۱۴۳: (شماره
٥/٧/١٣٩١: تاریخ

:مادۀ اول
) ٦٤(مـادۀ  ) ١٦(به تأسی از حکم فقرۀ 

قانون اساسی افغانستان، قانون كاركنـان  
ديپلوماتيك و قونسلى را که بـر اسـاس   

٢۷/١٠/١٣٩١مؤرخ) ۸۴(فيصلۀ شماره 
هیئـت مختـلط مجلسین شورای ملی به 

ماده به تصـویب  ) ٨(فصل و ) ٣(داخل 
.رسیده، توشیح می دارم

:مادۀ دوم
ایــن فرمــان از تــاریخ توشــیح    
نافذ و همراه با قـانون و فیصـله هـای    
ــمی   ــدۀ رس ــی در جری ــوراى مل ش

. نشر گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

الف
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دافغانستان اسالمي جمهوري دولت

ملي شوري 
فيصله 

د ديپلوماتيكو او قونسلي كاركوونكو 
قانون 

)) :۸۴ه
۱۳۹۱/ ۱۰/ ۲۷: نېه

د افغانستان داساسي قانون دپنمه نوي يمې 
او سلمې مادې له درج شويو حكمونو سره 

و غونو له درېيو سم، دملي شوري د دوا
درېيو غو خه جو شوي  هيئت د 
ديپلوماتيكو او قونسلي كاركوونكو قانون په 
درې فصلونو او اتو مادوكې له يو شمير 

كال ۱۳۹۱تعـديلـونو اوايـزاد سـره د
.نېې فيصله ك) ٢٧(دمرغومي دمياشتې په 

د  هيئت رئيس
"سجادي"داکتر عبدالقیوم 

د  هيئت مرستيال
"حسینی"ه نجیب

ت جمهورى اسالمی افغانستان دول
شورای ملی 

فیصله
قانون کارکنان دیپلوماتیک 

و قونسلی
)٨۴: (شماره
٢٧/١٠/١٣٩١: تاریخ

به تأسی از حکم مندرج مادۀ نود وپنجم و 
مادۀ صدم قانون اساسی افغانستان، هیئت 
مختلط مجلسین شورای ملی مرکب از سه 
سه نفر از اعضای هـر جرگـه، قـانون    

دیپلوماتیک و قونسلی را به داخل کارکنان
سه فصل و هشت ماده توأم با یک سلسله 

) ٢٧(تعدیل و ایزاد در جلسـۀ مـؤرخ   
.فیصله نمود١٣٩١ماه جدی سال 

رئیس هیئت مختلط
"سجادی"داکتر عبدالقیوم 

معاون هیئت مختلط
"حسینی"نجیبه 

ب
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فهرست مندرجات

قانون کارکنان دیپلوماتیک و قونسلی
اولفصل

احکام عمومی
صفحهعنوانماده

١.................................................مبنی: مادۀ اول
١................................................هدف:مادۀ دوم
٢..........................................اصطالحات:مادۀ سوم
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احکام نهایی
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ج



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢

د ديپلوماتيكو او قونسلي 
كاركوونكو قانون 

لومى فصل
عمومي حكمونه

مبني 
:لوم ماده

ستان د اساسي قانون د دغه قانون د افغان
 ،ه نوي يمې مادې د حكم پر بنسپن
په ديپلوماتيكو او قونسلي كـاركوونكو  
پورې د اوندو چارو د تنظيم په موخـه  

.وضع شوى دى
موخه

:دوه يمه ماده
:دغه قانون الندې موخې لري

د هېواد د لوو و په پام كې نيولو -۱
سره د اهليت، وتيا، تجربې او تخصص 

بنس د ديپلومـاتيكو او قونسـلي   پر 
.كاركوونكو اكل

د هېواد د بهرني سياست د موخو پلې -۲
كېدل، او په بهرنيو هېوادونـو كـې د   
افغانستان د اسالمي جمهوري دولـت د  

وماتیک و قانون کارکنان دیپل
قونسلی

فصل اول
احکام عمومی

مبنی 
:مادۀ اول

این قانون به تأسـی از حکـم مـادۀ    
نود وپنجم قانون اساسی افغانستان بـه  
منظور تنظیم امور مربوط به کارکنـان  
دیپلوماتیک و قونسلی وضع گردیـده  

. است
هدف

:مادۀ دوم
:این قانون دارای اهداف ذیل می باشد

یپلوماتیــک و تعیـین کارکنـان د  -١
قونسلی بادرنظر داشت منافع علیـای  
کشور بر اساس اهلیـت، شایسـتگی،   

. تخصص و تجربه
تحقق اهداف سیاسـت خـارجی   -٢

کشــور، دفــاع از حقــوق و منــافع 
ــت  ــاع دول ــانونی اتب ــروع و ق مش

١
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اتباعو له قانوني حقونو او مشروع ـو  

.خه دفاع كول
اصطالحانې
:درېيمه ماده

په دې قانون كې الندې اصـطالحانې  
:دن معناوې افاده كويالن
په ديپلوماتيكو كـاركوونكو كـې   -۱

سفير، وزير مختـار،  (ديپلوماتيك غى 
مستشار وزير مختار، مستشار او لومی، 

.شامل دي) دوه يم، او درېيم سكرتر
د سـفارتخانـو يـا قونسـلريو   -۲

جنـرال قونسل، قونسل (سياسي آستازي 
.دي) او د قونسل مرستيال

يند، د افغانسـتان د  سياسي نما-۳
اسالمـي جمهـوري دولـت سـفارت   
خانې يا قونسلر دي چـې د بهرنـي   
سياست د پلې كېدو او په بهرنيو هېوادونو 
كې د هېواد دحقونو، د قانوني او مشروع 

.و د دفاع لپاره تْاسيسېي
د دولت سياسي استازي

:لورمه ماده
ديپلوماتيك كـاركوونكي د دولـت د   

ــتان در   ــالمی افغانس ــوری اس جمه
. دول خارجی

اصطالحات 
:مادۀ سوم

فاهیم ذیل اصطالحات آتی در این قانون م
:را افاده می نماید

کارکنان دیپلوماتیک شامل اعضای -١
سفیر، وزیر مختار، مستشار (دیپلوماتیک 

وزیر مختار، مستشار و سکرتر اول، دوم 
. می باشند) و سوم

نمایندگی های سیاسی سفارت خانه -٢
جنرال قونسل، قونسل (ها یا قونسلگری 
. می باشند) و معاون قونسل

گی های سیاسی، سفارت خانه نمایند-٣
یا قونسلگری های دولـت جمهـوری   
اسالمی افغانستان است که به مقصـد  
تحقق اهداف سیاست خارجی و دفاع از 
حقوق و منافع مشروع و قانونی کشور 

. در دولت خارجی تأسیس می گردد
نمایندۀ سیاسی دولت 

:مادۀ چهارم
کارکنان دیپلوماتیک به حیث نمایندگان 

٢
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زيو په توـه، پـه نـورو    سياسي استا

هېوادونوكې د افغانستان د ملي حاكميت 
.ممثل او د ملي و تْامينوونكي دي

اداري، فني او خدماتي كاركوونكي له دې 
.حكم خه مستثني دي

دوه يم فصل
د ديپلوماتيك او قونسلي 

كاركوونكو اكل او امتيازونه
د اكلو شرايط 

:پنمه ماده
يكو او قونسـلي  هغه اشخاص د ديپلومات

كاركوونكو په توه اكل كېداى شـي،  
چې د ملكي خدمتونو د كـاركوونكو د  
قانون پر مندرجو شرايطو سربېره د الندې 

:شرايطو لرونكي وي
ــت  -۱ ــتان تابعي ــوازې د افغانس ي

.ولري
د هېواد دننـه او يـا لـه هېـواد     -۲

ــو او   ــه د حقوق ــر لترل ــه به خ
ــا ــاد، ادبي ــو، اقتص ــي علوم تو سياس

او ژورنــاليزم پــوهنى د ســند   
.لرل

دولت، ممثل حاکمیت ملـی و  سیاسی 
تْامین کنندۀ منافع ملـی افغانسـتان در   

. دیگر کشورها می باشند
کارکنان اداری، فنی و خدماتی از ایـن  

. حکم مستثنی می باشند
فصل دوم

مقررى و امتیازات کارکنان 
دیپلوماتیک و قونسلی

شرایط تقرر
:مادۀ پنجم

اشخاصى به حیث کارکنان دیپلوماتیک 
مقرر شده می توانـد کـه   و قونسلی

عالوه بر شرایط مندرج قانون کارکنان 
خدمات ملکـی دارای شـرایط ذیـل    

:باشند
تنها تابعیت افغانسـتان را داشـته   -١

. باشند
داشتن حداقل سـند فراغـت از   -٢

پوهنى حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، 
ــالیزم از مؤسســات  ــات و ژورن ادبی

ز تحصیالت عالی داخل و یا خـارج ا 
. کشور

٣



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
۳- يپلوماس د بهرنيو چارو وزارت د

ــزې دورې  انســتيتوت د زده كــه يي
.تېرول

پر انليسي او يا بله نيوالـه ژبـه   -۴
پوهېدل او د معاصرې تكنـالوژ پـه   

كمپيوتر، انرن، فكـس او  (مهارتونو 
.پوهېدل) نورو

د كاركوونكو تبديلي
:شپمه ماده

هېواد خه بهر ديپلوماتيك او قونسلي له
كاركوونكي د باالفعل درې كلن خدمت 
له تر سرته رسولو وروسته، له موجودې 

د يـادې  . دندې دې مركز ته تبديل شي
مودې تېرول په مركز كې هـم الزامـي   

.دي
حقونه او امتيازونه 

:اوومه ماده
د ديپلوماتيكو او قونسلي كاركوونكو د 

زونو كچه، په هسـتون  حقونو او امتيا
هېواد كې د بيو د سطحې له په پام كـې  
نيولو سره د بهرنيو چـارو وزارت پـه   
وانديز او د ماليې وزارت په موافقه، د 

ســپری نمــودن دورۀ آموزشــی -٣
انستیتوت دیپلوماسـی وزارت امـور   

. خارجه
دانستن انگلیسی یا یکی از لسـان  -٤

های بین المللی و مهارت های تکنالوژی 
کمپیوتر، انترنـت، فکـس و   (معاصر 

). غیره
تبدیلی کارکنان

:مادۀ ششم
کارکنان دیپلوماتیک و قونسلی بعد از 

ه سـال خـدمت   سپری نمودن مدت س
باالفعل در خارج از کشور از وظیفـۀ  

سـپری  . موجود به مرکز تبدیل گردد
نمودن مدت متذکره در مرکز نیز الزامی 

. می باشد
حقوق و امتیازات 

:مادۀ هفتم
میزان حقـوق و امتیـازات کارکنـان    
دیپلوماتیک و قونسلی با درنظر داشت 
سطح قیم کشور مقیم به پیشنهاد وزارت 

رجه و موافقۀ وزارت مالیـه از  امور خا
. طرف شورای وزیران تصویب می گردد

٤
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د . وزيرانو شوري له خـوا تصـويبېي  

ديپلوماتيكو او قونسلي كاركوونكو نور 
نقـدي مكافـات،   (حقونه او امتيازونه 

يا مينې په ستاينليك، تقديرنامه، د تقاعد 
وخت كې مالي مرسته، له مياشتې معاش 
خه د تقاعد د سهميې وضع كول او د 

د كار قـانون، د ملكـي   ) تقاعد حقونه
خدمتونو د كاركوونكو د قانون او په كار 
پورې د اوندو مقررو د مندرجو حكمونو 
له مخې، د هغوى د بستونو په پام كـې  
نيولو سره د ملكي خدمتونو د كاركوونكو

ه ضميمه كې له درج ) ۴(د قانون په 
.شوو معاشونو خه د وركې و دي

درېيم فصل
وروستي حكمونه

د موجودو كاركوونكو دكار دوام
:اتمه ماده

د دې قانون په نافذېدو سره د دوه ونې 
او درې وني تابعيت لرونكو اشخاصـو  

.ديپلوماتيك اوقونسلي دندې ختمېي

مکافـات  (سایر حقـوق و امتیـازات   
نقدی، تحسین نامه، تقدیرنامه، مساعدت 
مالی حین تقاعد یا فوت، وضع سـهمیۀ  
تقاعد، از معاش ماهـوار و حقــوق  
تقاعـد کارکنان دیپلـــوماتیک و  

مطابق احکـام منــدرج   ) قـونسلی
کار، قانون کارکنان خدمات قانــون 

مـلکی و مقـرره های مرتبـط به کار 
بـا درنظــر داشـت بسـت آنهـا 
از معاشات منـدرج ضمیمـۀ شـماره 

ــان  ) ٤( ــانون کارکنـــ قـــ
ــت   ــل پرداخ ــی قاب ــدمات ملک خ

. می باشد
فصل سوم

احکام نهایی
ادامه کارکنان موجود

:مادۀ هشتم
بعیت با انفاذ این قانون اشخاص دارای تا

دومی و سومی وظایف دیپلوماتیـک و  
. قونسلی شان ختم می گردد

٥



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
د د معلوماتي او مخابراتي تکنالوژ

انستیتوت د اساسنامې د انفاذ په 
د افغانستان د اسالمي هکله،

جمهوریت د وزیرانو شوري
مصوبه

)):۵۱ه
۱۳۹۱/۱۲/۲۱: نېه

د د معلوماتي او مخـابراتي تکنـالوژ  
ه چـې د افغانسـتان   ساسنامانستیتوت ا

اسالمي جمهوریت د وزیرانو شـوري د  
) ۴(نېې په غونه کې په ۱۲/۲۱/۱۳۹۱

مادو کې تصویب شوې، ) ۳۵(فصلونو او 
.منظوروم

دغه مصوبه له اساسنامې سره یو ای د 
خپرېدو له نېې خه په رسمي جریده کې 

.نافذېي
حامد کرزی

اسالمي جمهوریتد د افغانستان 
رئیس

مصوبۀ 
شورای وزیران جمهوری اسالمی 

افغانستان
درمورد انفاذ اساسنامۀ انستيتوت 

تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی
)                                        ۵۱:(شماره 
٢١/۱۲/١٣۹١: تاریخ 

اساسنامۀ انستيتوت تکنالوژی معلوماتی و 
مخــابراتی راکــه درجلســۀ مــؤرخ 

ــران  ٢١/١٢/١٣٩۱ ــورای وزی ش
) ۴(جمهوری اسالمی افغانستان به داخل

ماده تصـویب گردیـده،   ) ۳۵(فصل و
. منظور می دارم

این مصـوبه همـراه بـا اساسـنامه     
از تاریخ نشردر جریدۀ رسمی نافذ می 

.گردد
حامد کرزی 

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

الف



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢

فهرست مندرجات
و مخابراتیاساسنامۀ انستیتوت تکنالوژی معلوماتی

فصل اول
احکام عمومی

صفحهعنوانماده
٦.........................................منظور وضع: مادۀ اول
٦................................................هدف:مادۀ دوم
٧........................................نام اختصاری:مادۀ سوم

٧....................................فعالیت انستیتوت:مادۀ چهارم
۷..................................وابستگی انستیتوت:مادۀ پنجم
٨..............................تطبیق پروگرام تحصیلی:مادۀ ششم

فصل دوم
توتتشکیل، وظایف و صالحیت های انستی

۸....................................ساختار تشکیالتی:مادۀ هفتم
۸....................................وظایف انستیتوت:مادۀ هشتم

١١.......................................شورای عالی:مادۀ نهم
١٢..............وظایف و صالحیت های شورای عالی:مادۀ دهم

١۳..............................جلسات شورای عالی:ه یازدهمماد
١٣......................................شورای علمی:مادۀ دوازدهم
١٤.............وظایف و صالحیت های شورای علمی:مادۀ سیزدهم

١٥.............................جلسات شورای علمی:مادۀ چهاردهم

ب



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
١٦..........................................امور ذاتی:نزدهممادۀ پا

١٦...................................رئیس انستیتوت:مادۀ شانزدهم
١٧......................شرایط تعیین رئیس انستیتوت:مادۀ هفدهم

١٧..........وظایف و صالحیت های رئیس انستیتوت:مادۀ هجدهم
١٩..............وظایف و صالحیت های معاون علمی:دهممادۀ نز

٢٠..............وظایف و صالحیت های معاون اداری:مادۀ بیستم
٢١..........................دیپارتمنت های انستیتوت:مادۀ بیست ویکم
٢١.....................................آمر دیپارتمنت:مادۀ بیست ودوم

٢٢.............................وظایف آمر دیپارتمنت:ت وسوممادۀ بیس
٢٣....................................بست اکادمیک:مادۀ بیست وچهارم
٢٣......................وظایف عضو بست اکادمیک:مادۀ بیست وپنجم
٢٤................................جلسات دیپارتمنت:مادۀ بیست وششم

فصل سوم
امور محصالن

٢٦............................................محصل:مادۀ بیست وهفتم
٢٦......................................اعطای دیپلوم:مادۀ بیست وهشتم

٢٦.....................................حقوق محصل:مادۀ بیست ونهم
٢٧......................................اتباع خارجی:مادۀ سی ام 

ج



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
فصل چهارم
احکام متفرقه

٢٧...............................کورس های آموزشی: مادۀ سی ویکم
٢٨.....................................مساعدت مالی:مادۀ سی ودوم
٢٨.................................ارزیابی  انستیتوت:مادۀ سی وسوم
٢٩...................................................نشریه و مهر :مادۀ سی وچهارم

٢٩..............................................انفاذ: مادۀ سی و پنجم

د



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢

 د معلوماتي او مخابراتي تکنالوژ
اساسنامهدانستیتوت

لومی فصل
عمومي حکمونه

منظورد وضع کېدو 
:لوم ماده

دغه اساسنامه د معلوماتي او مخـابراتي  
 ــالوژ ــدو دتکن ــتیتوت د اون انس

.چارو د تنظیم په منظور وضع شوې ده
موخې

:دوه یمه ماده
:ددې اساسنامې موخې عبارت دي له

د معلوماتي او مخابراتي تکنالوژ په -۱
کې په ملي او بین المللـي  ) رشتو(برخو

.خصصي کادرونو روزلمعیارونو سره د ت
د محصالنو د فکري اسـتعدادونو او  -۲

.عملي مهارتونو وده او پرمختیا
په نظري او عملي توه د معلوماتي او -۳

مخابراتي تکنالوژ د علومو د زده کې 
.د زمینې برابرول

په اوندو رونو کـې د کارنـده  -۴

انستیتوت تکنالوژی ۀاساسنام
معلوماتی و مخابراتی

فصل اول
احکام عمومی

منظوروضع
: مادۀ اول

این اساسنامه به منظور تنظیم امور مربوط 
به انسـتیتوت تکنـالوژی معلومـاتی    

. استومخابراتی وضع گردیده 
اهداف 

:مادۀ دوم
: ند ازااهداف این اساسنامه عبارت

تربیۀ کادر های تخصصی با معیـار  -١
های ملی وبین المللی در رشـته هـای   

.تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی
رشد و انکشاف اسـتعداد هـای   -٢

.فکری و مهارت های عملی محصالن
مساعد ساختن زمینۀ فراگیری علوم -٣

لوماتی و مخابراتی طـور  تکنالوژی مع
.نظری و عملی 

معاصـر  تکنالوژیودانشانتقال-٤

٦



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
ون لپاره د معاصرې پوهې او ) عالـف(

.تکنالوژ لېدول
لن نوم

:درېیمه ماده
 ــالوژ د معلومــاتي او مخــابراتي تکن
انستیتوت پدې اساسنامه کې د انستیتوت 

.په نوم یادېي
د انستیتوت فعالیت

:لورمه ماده
ــاتي  انســتیتوت د مخــابراتو او معلوم
تکنالوژ وزارت په چوکا کې فعالیت 
کوي او د لېسانس اودهغه خه په لوه 

لوو زده کو درجه مسلکي کادرونه د
وزارت د منل شوو معیـارونو مطـابق،   

.روزي
د انستیتوت تاو

:پنمه ماده
مالي او اداري چـارې د  ، د انستیتوت

مخابراتو او معلوماتي تکنالوژ  وزارت 
اکامیکي چارې یـې د  -او علميلخوا 

لوو زده کو وزارت لخوا پر مخ بیول 
.کېي

رصه ـعدرالعـفارکتـمشتـجه
.های مربوط

نام اختصاری 
:مادۀ سوم

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی
در این اساسنامه به نام  انستیتوت یاد می 

.گردد
فعالیت انستیتوت 

:مادۀ چهارم 
ر چوکات وزارت مخابرات انستیتوت د

تکنالوژی معلوماتی فعالیت نمـوده و  و
کادرهای مسلکی به درجۀ لسـانس و 

را طبق معیار هـای پذیرفتـه   آنباالتر
شدۀ وزارت تحصیالت عـالی تربیـه   

.می نماید
وابستگی انستیتوت

: مادۀ پنجم
از طرف ،امور مالی و اداری انستیتوت

لوماتی وزارت مخابرات و تکنالوژی مع
اکادمیک آن از طـرف  -وامور علمی 

وزارت تحصیالت عالی پیش برده مـی  
.شود 

٧



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
د تحصیلي پرورام تطبیق

:هشپمه ماد
 خه لو انستیتوت د لېسانس او له هغه
تحصیلي پرورام، په اکامیکو معیارونو 
سره د لوو زده کو د مؤسسو د قانون 

.د حکمونو مطابق تطبیقوي
دوه یم فصل
دندې او د انستیتوت تشکیل،

واکونه
تشکیالتي جوت

:اوومه ماده
انســتیتوت د عــالي شــوري، علمــي 

ونو د ادارې، شوري،دیپارتمنتونو، دخپر
کتابتون او معلوماتي تکنالوژ د مرکـز  

.لرونکی دی
د انستیتوت دندې

:اتمه ماده
:انستیتوت د الندې دندو لرونکی دی

ــو د -۱ ــو د مؤسس ــوو زده ک د ل
قانون،اکامیکو اصولو اومعیارونو،د ملي 
اواسالمي ارزتونو او د ولنې د ودې او 

تطبیق پروگرام تحصیلی
: مادۀ ششم

انستیتوت پروگرام تحصـیلی لسـانس   
وباالترآن را بامعیار های اکادمیک مطابق 
احکام قانون مؤسسات تحصیالت عالی 

.تطبیق می نماید
فصل دوم

وظایف وصالحیت هایتشکیل،
انستیتوت

ساختار تشکیالتی
: مادۀ هفتم

انستیتوت دارای شورای عالی ، شورای 
علمی ، دیپارتمنت ها، ادارۀ نشـرات،  

مرکز تکنالوژی معلوماتی می کتابخانه و
.باشد

وظایف انستیتوت
:مادۀ هشتم

:انستیتوت دارای وظایف ذیل می باشد
تدویر پروگرام های آموزشـی در  -١

معلوماتی و مخابراتی با عرصۀ تکنالوژی 
نظر داشـت قـانون مـــؤسسات    

٨



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
ولـو  پرمختیا د اتیاوو له په پام کـې نی 

سره،د معلوماتي او مخابراتي تکنالوژ په 
ر کې د زده که ییزو پرورامونـو  

.جوول
د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژ په -۲

برخو کې په علمي تیـوریکې پـوهې او   
ۀهغعلمي مهارتونو سره د لېسانس او له 

تخصصي کادر چمتو -خه د لو مسلکي
و انذکول او پدې برخه کې د اوندو استا

.ې لوولکچد تحصیلي او علمي 
د معلوماتي او مخابراتي تکنالوژ په -۳

برخو کې د سالمې او معیاري زده کې 
-او تدریس د زمینې برابرول او د علمي

.اکامیکو فعالیتونو پرمخبیول
خالقو او له کار سره د مېنېپه لوو ا-۴

.د محصالنو روزلپه درلودو
یو او بهرنیو اکامیکو کورن-له علمي-۵

مماثلو تحصیلي مؤسسو سره د ایکیـو  
.تأمینول

په ېنیزو،زده که ییزو، د درسـي  -۶
کتابونو د تألیف او ژبانې، د تطبیقاتو د
الروونې،د مأخذ د کتابونو، د علمي

اصول و معیار هـای  تحصیالت عالی،
ــی و    ــای مل ــک، ارزش ه اکادمی
اسالمی و نیازمندی رشد و انکشـاف  

.جامعه 
_ آماده ساختن کـادر مسـلکی   -٢

تخصصی لسانس وباالتر از آن  بادانش 
علمی تیوریک ومهارت های علمی در 

الوژی معلوماتی رشته های مخابرات وتکن
و ارتقای سطح تحصیلی وعلمی استادان 

.مربوط در زمینه 
فراهم نمودن زمینـۀ آمـوزش و  -٣

تدریس سالم ومعیاری و پیشبرد فعالیت 
اکادمیک در رشته هـای  -های علمی

.تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی 
تربیۀ محصـالن بـااخالق عـالی و   -٤

. عالقمندی به کار 
ط با مؤسسات تحصیلی تأمین رواب-٥

اکادمیـک داخلـی   –مماثل علمـی  
. وخارجی 

تشویق وپشتیبانی همـه جانبـه از   -٦
فعالیت های ابتکاری در زمینه های 

تحقیقــی، آموزشــی، تــألیف و  

٩



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
ېنو اجراء، خپرونو او د معلوماتي او 
مخابراتي تکنالوژ په رونـو کـې د   

-نو د غو د علمياوندو اکامیکو بستو
ې د لوولو په زمینـو کـې   کچي سلکم
فعالیتونو هول او هر ابتکاري) نوتي(د

خیز مالتا.
انو او د انستیتوت ذد محصالنو، استا-۷

مسلکي سویې -د نورو منسوبینو د علمي
د لوېدو لپاره د علمـي کنفرانسـونو،   
سمپوزیمونو، ورکشاپونو او نورو علمي 

.محفلونو جوول
انســتیتوت د ودې او پرمختیــا د د -۸

او د ولپالنونو او برنامو برابرول او ترتیب
.هغو تطبیقول

په انستیتوت کې د روغتیا ساتنې، د -۹
ریال،ـره چاپېـې خطـکار د سالم او ب

تحصیلي او علمي فعالیـت د شـرایطو   
.تأمینول

په انستیتوت کې له سرغونو خه -۱۰
دبیرونو د مخنیوي په منظور، د انضباطي ت

.او اقداماتو نیول
هر سمستر په پای کې د مخابراتو د -۱۱

او معلوماتي تکنالوژ وزارت ته دمالي او 

ترجمۀ کتب درسی، رهنمایی تطبیقات، 
کتب مأخذ، اجرای تحقیقات علمـی،  
انتشارات وارتقای سطح آمادگی علمی 

بست های اکادمیک مسلکی اعضای_ 
مربوط در عرصۀ تکنالوژی معلومـاتی  

. ومخابراتی 
ــای   -٧ ــرانس ه ــزاری کنف برگ

علمی، سمپوزیم ها،ورکشاپ ها و سایر 
محافل علمی جهت ارتقای سویۀ علمی 

مسلکی محصالن، استادان وسـایر  –
.منسوبین انستیتوت

تهیه و ترتیب پالن ها و برنامه های -٨
ــتیت   ــاف انس ــد و انکش وت و رش

.تطبیق آن
تأمین شـرایط حفـظ الصـحه،    -٩

محــیط ســالم و بــی خطــر کــار، 
تحصــیل و فعالیــت علمــی در   

. انستیتوت
اتخاذ تدابیر و اقدامات انضباطی -١٠

منظور جلـوگیری از تخلفـات در   ه ب
. انستیتوت 

ارایۀ گزارش اجراآت امورمـالی  -١١
واداری به وزارت مخابرات و تکنالوژی 

١٠



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
اداري چارو د رپو واندې کول او د 

اکامیکو -کو وزارت ته د علميلوو زده 
.چارو د فعالیت د رپو واندې کول

عالي شوري
:نهمه ماده

منظور،د د انستیتوت د چارو د رهبر په
انستیتوت عالي شوري په الندې ترکیب 

:سره جوېي
د لوو زده کو وزارت علمي معین د -۱

.رئیس په توه
د دوو کلونو لپاره د لوو زده کو -۲

وزارت په اکنه د اکامیکو بستونو درې 
.تنه غي، د غو په توه

د دوو کلونو لپـاره د مخـابراتو او   -۳
رت په اکنـه د  معلوماتي تکنالوژ  وزا

معلوماتي او مخابراتي تکنالوژ په برخه
کې دوه تنه مسلکي غي، د غـو پـه   

.توه
راتي او ـپاره د مخابـوه کال لـد ی-۴

معلوماتي تکنالوژ د خدمتونو د واندې 
ې غونکوونکو خصوصي کمپنیو د ې 

 اکنه د مخابراتي او معلوماتي تکنالوژ په

وارایــۀ گـزارش فعالیــت  معلومـاتی 
اکادمیــک بــه وزارت -امــورعلمی 

.تحصیالت عالی در پایان هر سمستر 
شورای عالی

:مادۀ نهم
انستیتوت، شورای اموربه منظور رهبری

انستیتوت به ترکیب ذیل ایجاد می عالی
:گردد

معین علمی وزارت تحصیالت عالی -١
.به حیث رئیس

ک سه نفراعضای بست های اکادمی-٢
به انتخاب وزارت تحصیالت عالی برای 

.ءدو سال به حیث اعضا
دو نفراعضــای مســلکی رشــته –٣

تکنالوژی معلوماتی و مخـابراتی بـه   
انتخاب وزارت مخابرات وتکنـالوژی  
معلوماتی برای دو سـال بـه حیـث    

.ءاعضا
یک نفر متخصص ورزیدۀ سـکتور  -٤

خصوصی عرضه کنندۀ خدمات مخابراتی 
معلوماتی به انتخاب جلسۀ تکنالوژی و

مشترک کمپنی های خصوصی عرضـه  
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نکي خصوصـي  واندې کوود خدمتونو د 

سکتور یو تن پیاوی متخصص،د غي پـه  
.توه

د انستیتوت رئیس د غي او منشي -۵
.په توه

د عــالي شــوري دنــدې او   
واکونه

:لسمه ماده
عالي شوري د الندې دندو او واکونـو  

:لرونکې ده
د انستیتوت د الیحـو او کـنالرو   -۱

.تصویبول
د لوو زده کو وزارت د معیارونو له -۲

ام کې نیولو سـره د انسـتیتوت د   په پ
اکامیکو فعالیتونو د پالن کتنه او -علمي

.ارزونه او په هکله یې تصمیم نیول
تحصــیلي نصــابانســتیتوت دد-۳

 و زده يئه لپارتأییدول او د منظورد لو
.واندې کول ۀهغکو وزارت ته د

ادغام یا د اوندو دیپارتمنتونو د جوولو،-۴
او د منظور ولدیز تأییدانحالل د وان

ۀد لوو زده کو وزارت ته د هغيئلپاره 

کنندۀ خدمات مخـابراتی وتکنـالوژی   
ــث  ــه حی ــرای یکســال ب ــاتی ب معلوم

.عضو
رئیس انستیتوت به حیـث عضـو   -٥

.ومنشی
وظایف وصالحیت های شـورای 

عالی
:مادۀ دهم
دارای وظایف وصالحیت یـشورای عال

:های ذیل می باشد
رزالعمل هـای  تصویب لوایح و ط-١

.انستیتوت
مطالعه و ارزیابی پالن فعالیت های -٢

اکادمیک انستیتوت بانظرداشت -علمی
معیار های وزارت تحصـیالت عـالی   

.زمینه واتخاذ تصمیم در
ید نصاب تحصیلی انستیتوت و یتأ-٣

منظـوری بـه وزارت   ارایۀ آن غرض
.تحصیالت عالی

ید پیشنهاد ایجاد ، ادغـام یـا   یتأ-٤
نحالل دیپارتمنت های مربوطه وارایۀ آن ا

غرض منظوری به وزارت تحصـیالت  
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.واندې کول

۵- د انستیتوت د علمي شوري د رپو
.ارزول

په انستیتوت کې د نوو شـامالنو د  -۶
.جذب د پالن په هکله د تصمیم نیول

د انستیتوت د علمي شوري د واندیز -۷
چې د هغې په واک کې شامل نه ولتأیید
.وي
د انستیتوت د تدریسي او ېنیـزو  -۸

چارو په اه د اکامیکو بستونو د غو او 
.محصالنو شکایتونو ته رسیدي

د عالي شوري غونې
:یوولسمه ماده

په عادې توه د عالي شوري غونې )۱(
په هر سمستر کې یو ل او د اتیا پـه  
صورت کې د انستیتوت د عالي شوري د 

یتوت د رئیس او انستدرئیس په تصمیم یا 
یا د غو د دوو ثلثو په واندیز په فـوق  

.العاده توه جوېي
ي د غونو د جوېـدو  شورد عالي )۲(

.ول د جال کنالرې مطابق تنظیمېي

.عالی
ارزیابی گزارش شـورای علمـی   -٥

.انستیتوت
اتخاذ تصمیم درمورد پالن جـذب  -٦

.جدیدالشموالن در انستیتوت
ید پیشـنهاد شـورای علمـی    یتأ-٧

انستیتوت کـه شـامل صـالحیت آن    
. نباشد 

بست رسیدگی به شکایات اعضای-٨
های اکادمیک و محصالن در رابطه به 

.انستیتوتتدریسی و تحقیقیامور 
جلسات شورای عالی

:مادۀ یازدهم
جلسات شورای عالی طور عادی در ) ١(

هر سمستر یکبار و در صورت ضرورت 
شورای عـالی یـا   به اثرتصمیم رئیس

ــا   ــتیتوت وی ــیس انس ــنهاد رئ پیش
طور فوق العاده دایـر  ءدو ثلث اعضا

. ی گرددم
طرزتدویرجلسات شورای عالی طبق )٢(

.طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد
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علمي شوري

:دوولسمه ماده
اکامیکو فعالیتونو -د انستیتوت د علمي

د ه والي او سمون په منظور، علمـي  
: ره جـوېي شوري په الندې ترکیب س

.د انستیتوت رئیس،د رئیس په توه-۱
د غـي پـه   دانستیتوت مرستیال،-۲

.توه
.د دیپارتمنتونو آمران د غو په توه-۳
۴- وند دیپارتمنت د تصمیم پربنسد ا

له هر دیپارتمنت خه د اکامیکو بستونو 
د غو له جملې خه یو تن، د غي پـه  

.توه
پدې شـرط  (رانو عمومي مدیذد استا-۵

د غي ) چې د اکامیک بست غی وي
.په توه

پدې شرط چې (تدریسي عمومي مدیر -۶
د غي په ) د اکامیک بست غی وي

.توه

شورای علمی
:مادۀ دوازدهم

به منظور بهبود و انسجام فعالیت های 
اکادمیک انستیتوت، شـورای  -علمی 

:علمی به ترکیب ذیل ایجاد می گردد
.رئیس انستیتوت به حیث رئیس -١
یـث  معاون علمی انسـتیتوت بح -٢

.عضو
.ءآمرین دیپارتمنت ها  بحیث اعضا-٣
یکنفر نماینده ازجملۀ اعضای بست -٤

های اکادمیک ازهر دیپارتمنت به اساس 
تصمیم دیپارتمنـت مربـوط بحیـث    

.عضو
مشـروط  (مدیرعمومی اسـتادان  -٥

بـه  )براینکه عضوبست اکادمیک باشد
.حیث عضو 

مشـروط  (مدیرعمومی تدریسـی  -٦
بـه  )اکادمیک باشدبراینکه عضوبست

. حیث عضو
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د علمــي شــوري دنــدې او   

واکونه
:دیارلسمه ماده

علمي شوري د الندې دندو او واکونـو  
:لرونکې ده

میکو د اکاعالي شوري ته دانستیتوت -۱
ـ  د تعـدیل  و د تشـکیل بستونو د غ

.واندیز
د اوندو درسي پالنونو او تحصیلي -۲

او له تطبیق خـه یـې   ولنصاب تأیید
.ارنه

او کـول د الیحو او کنالرو طرح-۳
ي د تصویب ئترتیبول او عالي شوري ته
.لپاره د هغو واندې کول

عالي شـوري تـه د انسـتیتوت د    -۴
اکامیکو بستونو د غو د علمي رتبو د 

.تثبیت او ترفېع واندیز
د قانون د حکمونو مطابق،عالي شوري -۵

ته د انستیتوت د اکامیکو بستونو د غو 
.د مقررېدو او انفکاک واندیز

د انستیتوت د تحصـیلي بورسـونو   -۶
د مسـتحقینو ) سکالرشپ او فیلو شپ(

وظایف وصالحیت های شـورای  
علمی

:مادۀ سیزدهم
شورای علمی دارای وظایف وصالحیت 

:های ذیل می باشد
پیشنهاد تعدیل تشکیل اعضای بست -١

های اکادمیک انستیتوت بـه شـورای   
.عالی

های درسـی ونصـاب   د پالنییتأ-٢
تحصـــیلی مربـــوط و نظـــارت 

.از تطبیق آن 
طرح وترتیب لوایح و طرزالعمل ها -٣

وارایۀ آن جهت تصویب بـه شـورای   
. عالی

پیشنهاد تثبیت وترفیع رتب علمـی  -٤
اعضای بست های اکادمیک انستیتوت 

. به شورای عالی 
پیشنهاد تقرر وانفکاک اعضـای  -٥

انسـتیتوت بـه   بست های اکادمیک 
. قانون شورای عالی طبق احکام 

قین بورسهای تحصیلی تعیین مستح-٦
ــپ ( ــپ و فیلوشــ ) سکالرشــ
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.اکل

د هر سمستر په پای کې د دیپارتمنت -۷
.د اکامیکو فعالیتونو ارزول

په وخت کـې د اختصاصـي   اتیاد-۸
.کمیو جوول

د نورو هغو دندو سرته رسول چې د -۹
عالي شوري لخوا علمي شوري ته سپارل 

.کېي
د علمي شوري غونې

:وارلسمه ماده
د علمي شوري غونـې پـه هـرو    )۱(

پنلسو ورو کې یو ل او د اتیا پـه  
صورت کې د انستیتوت د رئـیس پـه   

تنه یا د غاندیز په غوو د دوو ثلثو په و
.فوق العاده توه جوېي

د علمي شوري د غونو د جوېـدو  )۲(
.ول د جال کنالرې مطابق تنظیمېي

ذاتي چارې
:پنلسمه ماده

د انستیتوت د اکامیکو بستونو د غو او 
تبـدیلي، اداري کارکوونکو مقررېدل،

او نورې ذاتـي چـارې د   تقاعدترفېع،

.انستیتوت 
ارزیابی فعالیت هـای اکادمیـک   -٧

. دیپارتمنت در ختم هر سمستر 
ــای   -٨ ــه هـ ــاد کمیتـ ایجـ

. اختصاصی عندالضرورت
انجام سایر وظایفی که از جانـب  -٩

شورای عالی به شورای علمی محول می 
.گردد

جلسات شورای علمی
:مادۀ چهاردهم

جلسات شورای علمـی در هـر   ) ١(
ورتـصدروبارــیکروززدهـپان

انستیتوترئیستقاضایضرورت به اثر
العاده طورفوقءاعضاث یا پیشنهاددوثل
.دایر می گردد

طرز تدویرجلسات شورای علمـی  )٢(
.طبق طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد

امورذاتی
:مادۀ پانزدهم

یر امور ساتقاعد وترفیع،تبدل،تقرر،
ذاتی اعضای بست هـای اکادمیـک   
ــق  ــتیتوت طب ــان اداری انس وکارکن
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ني سـندونو مطابق،صـورت   اوندو تقنی

.مومي
د انستیتوت رئیس

:شپاسمه ماده
د انستیتوت په سرکې رئیس دی چې )۱(

.د قانون د حکمونو مطابق اکل کېي
د انستیتوت رئیس دوه مرستیاالن لري )۲(

چې د علمي،تحصیلي او اداري چـارو  
مسئول دي او له خپلو اجراآتو خـه د  

ي ته انستیتوت عالي شوري او علمي شور
.رپو ورکوي

د انستیتوت د رئیس د اکلو شرایط 
:اوولسمه ماده

هغه شخص د انستیتوت د رئیس په توه 
اکل کېي چې د الندې شرایطو لرونکی 

:وي
۱-تر ل د تحصیلي سند ۀل د ماستر

.لرونکی وي
۲-تر ل د پوهندوی د علمي رتبـې  ۀل

.لرونکی وي
۳-ترله دېرش ) ۳۵(ۀلسن کلنیپن

.یې بشپ کی وي

ــورت   ــوط ص ــی مرب ــناد تقنین اس
.می گیرد

رئیس انستیتوت 
:مادۀ شانزدهم

در رأس انستیتوت رئیس قرار دارد ) ١(
.که  مطابق احکام قانون تعیین می گردد

رئیس انستیتوت دارای دومعاون می ) ٢(
مور علمـی ،  ل پیشبرد ائوباشد که مس

تحصیلی واداری بوده واز اجراآت خود 
به شـورای عـالی وشـورای علمـی     

.انستیتوت گزارش می دهد
شرایط تعیین رئیس انستیتوت 

:مادۀ هفدهم
شخصی به حیث رئیس انستیتوت  تعیین 
می گردد کـه واجـد شـرایط ذیـل     

:باشد 
حداقل دارای سند تحصیلی ماستری -١

.باشد
تبۀ علمی پوهندوی حد اقل دارای ر-٢

.باشد 
سالگی سى وپنج ) ٣٥(حد اقل سن -٣

.را تکمیل نموده باشد 
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معتبره بین المللی ژبه بشـپ  ۀپه یو-۴

.تسلط ولري
د انســتیتوت د رئــیس دنــدې او 

واکونه
:اتلسمه ماده

د انستیتوت رئیس د النـدې دنـدو او   
:واکونو لرونکی دی

په انستیتوت پورې د اوندو چـارو  -۱
.کولرهبري

ي مشـر د علمي شوري د غونـو -۲
.)ریاست(
نامه کې د درج شوو حکمونو په دې اساس-۳

او د عالي شوري د تصمیمونو له تطبیق خه 
.ارنه او کنترول

په انستیتوت کې د نظم او دسـپلین  -۴
.تأمینول

د انسـتیتوت د تدریسـي، ېنیــزې،   -۵
خپرنیزې او اداري وضعې د ه والي په منظور 

.د الزمو تدبیرونو نیول
کمیو ینیزو-له انستیتوت خه بهر په علمي-۶

او محفلونو کې د انستیتوت د استازي اکـل او  
.معرفي کول

تسلط کامل به یکی از زبان هـای  -٤
.معتبر بین المللی داشته باشد

وظایف وصالحیت هـای رئـیس   
انستیتوت 

:مادۀ هجد هم
رئــیس انســتیتوت دارای وظــایف و

:صالحیت های ذیل می باشد
ــوط -١ ــری امورمربـ ــه رهبـ بـ

.انستیتوت
ــورای   -٢ ــات ش ــت جلس ریاس

.علمی 
نظارت و کنترول از تطبیق احکام -٣

مندرج این اساسنامه و تصامیم شورای 
.عالی

تــأمین نظــم و دســپلین در   -٤
.انستیتوت

اتخاذ تدابیر الزم به منظور بهبـود -٥
نشراتی و اداری تدریسی،تحقیقی،وضع

.انستیتوت
انستیتوت در تعیین ومعرفی نمایندۀ -٦

تحقیقـاتی  –کمیته ها و محافل علمی
. خارج انستیتوت
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فرهني او ولنیزو علمي،د درسي،-۷

خدمتونو د پالنونو او پرورامونـو لـه   
.اجراء خه ارنه

د هېواد په دننه او بهر کې له نـورو  -۸
مماثلو مؤسسو سـره د انسـتیتوت د   

.اکادمیکو ایکیو تأمینول-علمي
دیپارتمنتونو او انو د انستیتوت د-۹

.تأمینولوهوتر من د هم غ او د
ــابراتو او -۱۰ ــوري، د مخ ــالي ش ع

معلوماتي تکنالوژ او لوو زده کـو  
وزارتونو ته د انستیتوت له اجراآتو خه 

.د رپو واندې کول
د نورو هغو دندو سرته رسول چې د -۱۱

ـ   تـه سـپارل   ۀعالي شوري لخـوا هغ
.کېي

ــدې او   ــتیال دن ــي مرس د علم
واکونه

:نولسمه ماده
د انستیتوت علمي مرستیال د الندې دندو 

:او واکونو لرونکی دی
اکامیکو چـارو کـې د   -په علمي-۱

ۀانستیتوت له رئیس سره همکاري او د هغ

مراقبت از اجـرای پـالن هـا و    -٧
پروگرام های درسی، علمی، فرهنگی و 

.خدمات اجتماعی
اکادمیـک  -تأمین  روابط علمی -٨

انستیتوت با سایرمؤسسات مماثـل در  
.داخل و خارج کشور

تأمین هم آهنگی و تشریک مساعی -٩
.دیپارتمنت ها و شعبات انستیتوت میان 
ارایۀ گزارش از اجراآت انستیتوت -١٠

بــه شــورای عــالی و وزارت هــای 
مخــابرات و تکنــالوژی معلومــاتی و

.تحصیالت عالی 
انجام سـایر وظـایفی کـه از   –١١

طرف شورای عالی به وی محول مـی  
.گردد

وظایف وصالحیت هـای معـاون   
علمی

:مادۀ نزدهم 
انستیتوت دارای وظـایف  معاون علمی

:وصالحیت های ذیل می باشد 
همکاری بـا رئـیس انسـتیتوت    -١

ــورعلمی ــک و -در امـ اکادمیـ
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)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
په غیاب کې د اوندو مکلفیتونو پـرمخ  

.بیول
ېنیزو چارو -د انستیتوت د علمي-۲

.کولرهبري
انستیتوت له خپرنیزو چارو خـه  د-۳

.ارنه
د انستیتوت رئیس ته د علمي مشورو -۴

.واندې کول
د اکامیکو بستونو د غو په واسطه د -۵

.تحصیلي نصاب له تطبیق خه ارنه
د انستیتوت رئیس ته له خپلو اجراآتو -۶

.خه د رپو واندې کول
د نورو هغو دندو سرته رسول چې په -۷

زو چارو کې د انستیتوت د علمي ېنی
.ته سپارل کېيۀرئیس لخوا هغ

ــدې او  ــتیال دنـ د اداري مرسـ
واکونه

:شلمه ماده
د انستیتوت اداري مرستیال د الندې دندو 

:او واکونو لرونکی دی
په مـالي او اداري چـارو کـې د    -۱

.انستیتوت له رئیس سره همکاري

پیشبرد مکلفیت های مربوط درغیـاب  
.وی 

تحقیقـاتی  -رهبری امـورعلمی  -٢
.انستیتوت

نظــارت از امــور نشــراتی   -٣
.انستیتوت

ارایۀ مشوره های علمی به رئـیس  -٤
.انستیتوت

ظارت از تطبیق نصاب تحصـیلی  ن-٥
.توسط اعضای بست های اکادمیک 

ارایۀ گزارش از اجراآت خویش به -٦
.رئیس انستیتوت

ــه در-٧ ــایفی ک ــایر وظ ــام س انج
تحقیقـاتی از طـرف   -امور علمـی  

.رئیس انستیتوت به وی محول می گردد
وظایف وصالحیت هـای معـاون   

اداری
:مادۀ بیستم 

دارای وظـایف  معاون اداری انستیتوت
:وصالحیت های ذیل می باشد

همکاری با رئیس انستیتوت در امور -١
.مالی و اداری
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)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
ساتنې او د انستیتوت د لیلیې د چارو،-۲

د )IT(ترانسپورت د کتابتون او،ارنې
.مدیریت له چارو خه ارنه

ــادي او -۳ ــ ع ــتیتوت د کلن د انس
.او ترتیبولکول پرمختیایي بودجې طرح 

د انستیتوت د تدارکاتي پالن برابرول -۴
.ولاو ترتیب

د محصالنو د عملي کارونو د اجراء -۵
لپاره د الزمـو اسـانتیاوو او امکانـاتو    

.برابرول
ندو اجراآتو خـه د ربعـوار   له او-۶

رپو برابرول او ترتیبول او د انستیتوت 
.واندې کولۀرئیس ته د هغ

د نورو هغو دندو سرته رسول چې په -۷
اداري چارو کې د انستیتوت د رئـیس  

.ته سپارل کېيۀلخوا هغ
د انستیتوت دیپارتمنتونه

:یوویشتمه ماده
انستیتوت د دیپارتمنتونو لرونکی دی چې 

علمي او تحصیلي واحد په توه فعالیت د
.کوي

نظارت از امور لیلیـه، حفـظ و  -٢
کتابخانـه  مراقبت، ترانسپورت، امور

.انستیتوت)IT(ومدیریت
ـ  -٣ عـادی و  ۀ طرح وترتیـب بودج

.انکشافی ساالنۀ انستیتوت
تهیه وترتیـب پـالن تـدارکاتی    -٤

. انستیتوت 
فراهم نمودن تسهیالت وامکانـات  -٥

الزم برای اجـرای کارهـای عملـی    
.محصالن

تهیه و ترتیب گزارش ربعـوار از  -٦
اجراآت مربوط و ارایۀ آن بـه رئـیس   

.انستیتوت
انجــام ســایر وظــایفی کــه در -٧

اموراداری ازطرف رئیس انستیتوت به 
.وی محول می گردد

دیپارتمنت های انستیتوت 
:ادۀ بیست ویکمم

انستیتوت دارای دیپارتمنت ها می باشد 
که منحیث واحد علمـی وتحصـیلی   

. فعالیت می نماید
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)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
د دیپارتمنت آمر 
:دوه ویشتمه ماده

د هر دیپارتمنت په سر کې آمر دی چې 
د علمي ) پوهاند،پوهنوال یا پوهندوی(د

انو له مـن خـه د   ذرتبې لرونکو استا
دیپارتمنت د مجلس په واسطه غوره او د 
علمي شوري له تأیید او د لوو زده کو 

. رت له منظور وروسته اکل کېيوزا
موجود نه ذصورت کې چې استاۀپه هغ

ــتا ــارذ وي، د اس ــتانت(همک ) اسیس
هم په ترتیب ) پوهنمل، پوهنیار یا پوهیالی(

سره د دیپارتمنت د آمر په توه اکـل  
.کېدای شي

دیپارتمنت د آمر دندې 
:درویشتمه ماده

د دیپارتمنت آمر د الندې دندو لرونکی 
:دی
د ديپارتمنت د غونو خه مشـري -۱
.)ریاست(
د دیپارتمنت د مجلـس لـه الرې د   -۲

اکامیکو بستونو غو تـه د مضـامینو   
.وېشل

آمر دیپارتمنت 
:مادۀ بیست ودوم 

در رأس هر دیپارتمنت آمر قرار داردکه 
از میان اسـتادان دارای رتبـۀ علمـی    

توسـط  ) پوهاند، پوهنوال یاپوهندوی(
دییعداز تأمجلس دیپارتمنت انتخاب و ب

ــوری وزارت  ــی ومنظ ــورای علم ش
.تحصیالت عالی تعیـین مـی گـردد   

درصورتی که استاد موجـود نباشـد،   
پوهنمـل،  ) (اسیسـتانت (همکار استاد

نیزبالترتیـب بـه   ) پوهنیار یا پوهیالی 
حیث آمر دیپارتمنـت تعیـین شـده    

.می تواند
وظایف آمر دیپارتمنت

:مادۀ بیست وسوم 
رای وظایف ذیل مـی  دیپارتمنت داآمر

:باشد
ــات  -١ ــت از جلســ ریاســ

.دیپارتمنت 
توزیع مضامین به اعضای بست های -٢

اکادمیـــک از طریـــق مجلـــس 
.دیپارتمنت 
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)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
په دیپارتمنت پورې د اوند تحصیلي -۳

نصاب، درسي مفرداتو او نظري او عملي 
.درسونو له تطبیق خه ارنه

د دیپارتمنت د اکامیکو بسـتونو د  -۴
.و ارزولغو د فعالیتون

د دیپارتمنت د اکامیکو بسـتونو د  -۵
غو د علمي ترفېع انو ېل او علمي 

.شوري ته د هغو واندیز
د انستیتوت علمي مرستیال یا علمي -۶

شوري ته له احوالو سره سم د دیپارتمنت 
.له اجراآتو خه د رپو واندې کول

د نورو هغو دندو سرته رسول چې د -۷
ا علمي مرستیال لخوا انستیتوت د رئیس ی

.ته سپارل کېيۀهغ
اکامیک بست
:لېریشتمه ماده

د انستیتوت د اکامیک بست غی هغه 
شخص دی چې د لـوو زده کـو د   
مؤسسو په قانون کې د درج شوې علمي 

له هرتبې لرونکی وي او د انستیتوت په یو
دیپارتمنتونو کې په تـدریس او ېنـه   

.بوخت وي

نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی، -٣
مفردات درسی و دروس نظری و عملی 

.مربوط به دیپارتمنت
ارزیابی فعالیت های اعضای بست -٤

.ت های اکادمیک دیپارتمن
بررسی ترفیعات علمی اعضای بست -٥

های اکادمیک دیپارتمنت و پیشنهاد آن 
.به شورای علمی  

ارایۀ گزارش از اجراآت دیپارتمنت -٦
ل به معاون علمی انستیتوت حسب احوا

.یا شورای علمی
انجام سایر وظایفی که ازطـرف  –٧

رئیس انستیتوت یا معاون علمی به وی 
.محول می گردد

اکادمیک بست 
:مادۀ بیست وچهارم 

عضو بسـت اکادمیـک انسـتیتوت    
شخصی است که حایز رتبـۀ علمـی   
مندرج قانون مؤسسات تحصیالت عالی 
بوده ودریکـی از دیپارتمنـت هـای    

دریس و تحقیق ـروف تـمصانستیتوت
.باشد 
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)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
د غي دندېد اکامیک بست 
:پنه ویشتمه ماده

د اکامیک بست غی د الندې دنـدو  
:لرونکی دی

په نظري او عملی توـه د ـانې   -۱
.مطابق د مضامینو تدریسول) رشتې(
د اوند مضمون لپاره د درسي موادو -۲

.برابرول
.د محصالنو ددرسي ستونزو حلول-۳
د اوند د یپارتمنـت د اکـامیکو   -۴

.ره همکاريبستونو له غو س
په  علمي کمیو، کنفرانسونو او نورو -۵

.ونکارندهمحفلونوکې
د اکامیکو بستونو د غو د علمـي  -۶

.آثارو په هکله د نظر رندول
د نورو هغو دندو سرته رسول چې د -۷

تـه سـپارل   ۀدیپارتمنت د آمر لخوا هغ
.کېي

د دیپارتمنت غونې
:شپویشتمه ماده

نې په الندې مواردو ددیپارتمنت غو)۱(
:کې جوېي

وظایف عضوبست اکادمیک
:مادۀ بیست وپنجم 

عضو بست اکادمیک دارای وظایف ذیل 
:باشدمی 

تدریس مضامین مطابق رشته طـور  -١
.نظری و عملی

تهیۀ مواد درسی بـرای مضـمون   -٢
.مربوط

.حل مشکالت درسی محصالن-٣
همکاری با اعضای بسـت هـای   -٤

.اکادمیک دیپارتمنت مربوط
یته ها،ــتراک فعال در کمـاش-٥

.کنفرانس ها و سایر محافل علمی
ابراز نظر در مورد آثـار علمـی   -٦

.اعضای بست های اکادمیک 
انجام سایر وظایفی که از طـرف  -٧

ــول   ــه وی مح ــت ب ــر دیپارتمن آم
.می گردد

جلسات دیپارتمنت 
:مادۀ بیست وششم 

جلسات دیپارتمنت در موارد ذیل ) ١(
:دایر می گردد
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)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢
د دیپارتمنت د اکامیکو بسـتونو د  -۱

.غو د تدریسي فعالیتونو ارزول
د تحصیلي نصاب د کیفیت د ـه  -۲

والي او لوولو په هکله د تصمیمونو یـا  
.الرودونو نیول

د دیپارتمنت د درسي او ېنیـزو  -۳
کمیو ارزول او د هغـو د حـل د الرو   

.واندې کول
دیپارتمنت د تحصیلي نصاب،لکچر د-۴

نوونو،درسي او ممدو درسي کتـابونو  
.ېل

له علمي او تکنالوژیکو پرمختیـاوو  -۵
سره د دیپارتمنت د اکامیکو فعـالیتونو  
تنظیمول او د دیپارتمنت د کاري کیفیت 

.لوول
د علمي ېنو د اجـراء لپـاره د   -۶

دیپارتمنت د اتیا و درسي یـا ممـدو   
یا ژبالو په باره وبونو، د تألیفولدرسي کتا

کې د اکامیکو بستونو د غو د توظیف 
.په هکله د تصمیم نیول

-د اکامیکو بستونو د غو د علمي-۷
اکامیکو فعـالیتونو او سـلوک د ول   

.ارزول

ارزیابی فعالیت های تدریسی اعضای -١
.بست های اکادمیک دیپارتمنت 

رهنمود ها در مورد اتخاذ تصامیم یا -٢
ــای کیفیــت نصــاب  ــود و ارتق بهب

.تحصیلی
ارزیابی کمبودی هـای درسـی و   -٣

تحقیقــی دیپارتمنــت  و ارایــۀ   
.راه حل آن

لکچر نوت بررسی نصاب تحصیلی،-٤
ها و کتـب درسـی وممـد درسـی     

.دیپارتمنت
تنظیم نمودن فعالیت های اکادمیک -٥

دیپارتمنت بـا انکشـافات علمـی و    
یک و ارتقای کیفیـت کـاری   تکنالوژ

.دیپارتمنت
اتخاذ تصمیم در مـورد توظیـف   -٦

اعضای بست های اکادمیک در بـارۀ  
تألیف یا ترجمۀ کتب درسی یـا ممـد   
درسی مورد نیاز دیپارتمنت برای اجرای 

.تحقیقات علمی 
اکادمیک -ارزیابی فعالیت علمی -٧

وطرزسلوک اعضـای بسـت هـای    
.  اکادمیک
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ذ انو لپاره د همکـار اسـتا  ذد استا-۸
د اکلو په هکله د تصـمیم  )اسیستانت(

.نیول
ي ستونزو په هکله د محصالنو د درس-۹

.د تصمیم نیول
د علمي کنفرانسونو او سیمینارونو -۱۰

.د ارزونې لپاره د هیئت د اکلو واندیز
سیمینارونو، ورکشـاپونو او  بورسیو،-۱۱

سمپوزیمونو ته د اکامیکو بستونو د غو د 
معرف په هکله د تصمیم نیول او د هغوی د 

.رپو اورېدل
رسول چې د د نورو هغو دندو سرته-۱۲

.دیپارتمنت د مجلس لخوا سپارل کېي
د دیپارتمنت د غونو د جوېدو ول د )۲(

.جال کنالرې مطابق تنظیمېي
درېیم فصل

د محصالنو چارې
محصل

:اووه ویشتمه ماده
د انستیتوت محصل هغه شخص دی )۱(
خه په لـوه  ۀې د لېسانس یا له هغچ

لو د ترالسه کو) زده کې(سویه د پوهې 

م درمـورد تعیـین   اتخاذ تصـمی -٨
ــتاد ــتانت(همکاراس ــرای ) اسیس ب

.استادان
اتخاذ تصمیم در مورد مشـکالت  -٩

.درسی محصالن
پیشنهاد تعیین هیئت جهت ارزیابی -١٠

.کنفرانس ها و سیمینار های علمی 
اتخاذ تصمیم در مورد معرفی اعضای -١١

سیمینار بست های اکادمیک در بورسیه ها،
زیم ها واسـتماع  سمپوورکشاپ ها وها،

.گزارش آنها
سایر وظایفی که از طرف انجام –١٢

.مجلس دیپارتمنت محول می گردد
طرز تدویر جلسات دیپارتمنـت طبـق   )٢(

.طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد
فصل سوم

امور محصالن
محصل

: مادۀ بیست وهفتم
محصل انستیتوت شخصی اسـت  ) ١(

که جهت کسـب دانـش بـه سـویۀ     
ــرام لســان ــاالتر ازآن پروگ ــا ب س ی
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لپاره اکلی پرورام د لوو زده کـو  
ــو او الیحــو مطــابق  وزارت د مقررات

.تعقیبوي
هغه شخص د انستیتوت د محصل په )۲(

توه منل کېي چې د کانکور د ازموینې 
له تېرولو وروسته د لوو زده کو وزارت 

.له الرې معرفي کېي
د دیپلوم ورکول
:اته ویشتمه ماده

پـای کـې د   د هرې تحصیلي دورې په
انستیتوت فارغانو ته د لوو زده کـو  

.وزارت لخوا دیپلوم ورکول کېي
د محصل حقوق
:نهه ویشتمه ماده

د محصل حقوق،امتیازونه، وجایب او د 
انفکاک چارې، د لوو زده کو وزارت 

.د الیحو او کنالرو تابع دي
بهرني اتباع

:دېرشمه ماده
بهرني اتباع د لـوو زده کـو د  )۱(

مؤسسو د قانون او د نورو نافذو قوانینو د 
حکمونو مطابق  په انستیتوت کې تحصیل 

معینــه را مطــابق مقــررات ولــوایح 
وزارت تحصیالت عالی تعقیـب مـی   

.نماید
شخصی به حیث محصل انستیتوت ) ٢(

پذیرفته می شود که بعد از سپری نمودن 
ــق وزارت  ــانکور از طری ــان ک امتح

.تحصیالت عالی معرفی می گردد
اعطای دیپلوم

:مادۀ بیست وهشتم 
رۀ تحصیلی برای فارغان درختم هر دو

انستیتوت ازطرف وزارت تحصـیالت  
.می گرددءعالی دیپلوم اعطا
حقوق محصل

:مادۀ بیست ونهم 
حقوق، امتیـازات ، وجایـب وامـور    
انفکاک محصل تابع لوایح وطرزالعمل 

.های وزارت تحصیالت عالی می باشد
اتباع خارجی
:مادۀ سی ام 

اتباع خارجی طبق احکام قـانون  ) ١(
مؤسسات  تحصیالت عـالی و سـایر   
قوانین نافذ در انستیتوت تحصیل نموده 
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.کوالی شي

په انستیتوت کې د تحصیل په منظور )۲(
د بهرنیو اتباعو دمنلو شرایط او رنوالی 
د هغې جال کنالرې مطابق چې د عالي 
شوري په تصویب او د لوو زده کـو  

ي، تنظیمېيوزارت په تأیید رسې.
لورم فصل

متفرقه حکمونه
زده که ییز کورسونه

:یودېرشمه ماده
انستیتوت کوالی شـي لـه دولتـي ادارو،   

ــي    ــو او خصوص ــي مؤسس ــا دولت ن
سکتور سره په تفاهم کې پرانو تحصیلي 
فعالیتونو برسېره د ضرورت او مسلکي اتیاوو 

زده که ییز ، له مخې، د ظرفیت د لوولو 
اتي تکنالوژ په مختلفـو  کورسونه د معلوم

برخو کې د هغوی کارکوونکو تـه د جـال   
.کنالرې مطابق جوکي

مالي مرسته 
:دوه دېرشمه ماده

انستیتوت کوالی شي د خپلو موخـو د  
د کورنیو پرمختیا او پرمخ بیولو په منظور،

.می توانند 
شرایط و چگونگی پذیرش اتبـاع  ) ٢(

خارجی بمنظور تحصیل در انسـتیتوت  
طبق طرز العمل جداگانۀ که به تصویب 

د وزارت تحصیالت ییشورای عالی و تأ
.عالی می رسد ، تنظیم می گردد 

فصل چهارم
هاحکام متفرق

کورس های آموزشی
:مادۀ سی ویکم 

انستیتوت می تواند درتفاهم با ادارات 
مؤسسات غیردولتی و سـکتور دولتی،

خصوصی عالوه بر فعالیت های تحصیلی 
نیازمندی های حسب ضرورت و، خاص

های آموزشی ارتقـای  کورسمسلکی،
ظرفیت را دررشـته هـای مختلـف   

تکنالوژی معلوماتی برای کارکنان آنها 
.طابق طرزالعمل جداگانه دایر نماید م

مساعدت مالی
:مادۀ سی و دوم 

انستیتوت می تواند مسـاعدت هـای   
اشخاص حقیقی و حکمـی داخلـی و   
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او بهرنیو حقیقي او حکمـي اشخاصـو   

حکمونو مطابق جلـب  مرستې دقانون د
نظـور بـانکي حسـاب    کي او پدې م

د قوانینو د حکمونو مطابق له پرانیزي او
.هغو خه ه واخلي
د انستیتوت ارزونه
:دري دېرشمه ماده

د لوو زده کو وزارت د اکامیکي )۱(
کیفیت او اعتبار ورکونې د تضمین بورد، 

اکـامیکې چـارې   -د انستیتوت علمي
ارزوي او انستیتوت پدې هکله الزمـې  

.ابرويسانتیاوې برآ
د اکامیک کیفیت او اعتبار ورکونې )۲(

د تضمین بورد، له ارزونـې وروسـته د   
انستیتوت د فعالیت د دوام پـه هکلـه   
تصمیم نیسي او د لوو زده کو وزارت 

.له تأیید وروسته عملي کېي
خپرونه او ُمهر 

:لور دېرشمه ماده
انستیتوت د انې خپرونې او ُمهـر  

.لرونکی دی

خارجی را به منظور انکشاف و پیشبرد 
اهداف خود مطابق احکام قانون جلب 
نموده و به این منظور حساب بانکی را 
افتتاح ومطابق احکـام قـوانین از آن   

. تفاده نمایداس
ارزیابی انستیتوت 

:مادۀ سی وسوم 
تضمین کیفیت و اعتبار دهی بورد) ١(

یالت عـالی، ـاکادمیک وزارت تحص
اکادمیک انسـتیتوت را  -علمی امور

ارزیابی نموده وانستیتوت تسهیالت الزم 
.را درزمینه فراهم می نماید

اعتبـاردهی  بورد تضمین کیفیت و) ٢(
یابی در مورد ادامۀ اکادمیک بعداز ارز

فعالیت انستیتوت تصمیم اتخاذ نموده و
ید وزارت تحصیالت عـالی  أیتازبعد

.عملی می گردد
نشریه ومهر 

:مادۀ سی وچهارم
دارای نشریه و مهر مخصوص انستیتوت
.می باشد
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انفاذ

:پنه دېرشمه ماده
دغه اساسنامه په رسمي جریـده کـې د   

.خپرېدو له نېې خه نافذېي

انفاذ
:مادۀ سی وپنجم

این اساسنامه از تاریخ نشر در جریـدۀ  
.رسمی  نافــذ می گردد 

٣٠



)١١٠٥(مسلسل نمبر رسمي جريده ٤/٢/١٣٩٢

:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

ین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـبرای متعلم

زقیمت رویفیصد تخفیف ا١٠برای کتاب فروشی هابا 

.دالر امریکائی ) ٢٠٠(: خارج از کشور جلد
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