
دافغانستان اسالمی جمهوریت
دعدلیی وزارت

رسمی جریده
هفوق العاده 

)۱۰۶۶(نمبرمسلسل ش . ـه۱۳۹۰سال قوس)۱۶: (تاریخ نشر )  ۱۰۶۶(پرله پسی نمبر ) ۱۶(لیندی دمیاشتی ش کال د.ـه۱۳۹۰دخپریدو نیه د 

ش.هـ

تحصیلی سندونو دارزونی مقرره د
وــدشپی لـــو زده کهررـــومق

 مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی
 مقرره تحصیالت عالی شبانه



)١٠٦٦(سلسل نمبر مرسمي جريده ۱۶/۹/۱۳۹۰

:در این شماره 

)۱۴-۱(مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی از صفحه -۱
) ۳۰-۱۵(مقرره تحصیالت عالی شبانه از صفحه -۲

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

۰۷۰۰۵۸۷۴۵۷
۲۱۰۳۳۷۵: ددفتر تیلفون 

۰۷۰۰۱۴۷۱۷۸نور علم : مرستیال 
۰۷۰۰۳۹۵۲۹۲محمدجان : مهتمم

www.moj.gov.af: ویب سایت 

افغانی) ۳۰(........................................: قیمت این شماره 
جلد)۴۰۰۰(..........................................:پ اول تیراژ چا
بلوزارت عدلیه ، ریاست نشرات ، چهارراهی پشتونستان ، کا:آدرس 



)١٠٦٦(سلسل نمبر مرسمي جريده ۱۶/۹/۱۳۹۰

دمقررې تحصیلي سندونو د ارزونې د
دافغانستان ،دنافذېدو په هکله

داسالمي جمهوریت دوزیرانو شوري 
مصوبه

)                                         ) :۲۸ه 
۱۳۹۰/۷/۲۵: نېه

ـ  تحصیلي سندونو د ارزونې     د ې مقرره چ
دافغانستان اسالمي جمهوریت دوزیرانو    

په غونـه    نېې ۲۵/۷/۱۳۹۰شوري د   
کې مادو)۱۹(اوفصلونو)۴(پهکې،

.منظوروم،تصویب شوې ده
په رسـمي  ،ایمصوبه له مقررې سره یوغهد

افذخهنېېله خپرېدو دجریده کې .يېن
حامد کرزی 

یسئدافغانستان داسالمي جمهوریت ر

مصوبۀ 
شورای وزیران جمهوری اسالمی 

ررۀ مورد انفاذ مقافغانستان در
ارزیابی اسناد تحصیلی

)                                        ۲۸(:شماره 
۲۵/۷/۱۳۹۰:  تاریخ 
را کـه    ارزیابی اسناد تحـصیلی   مقررۀ  

شورای   ۲۵/۷/١٣٩۰درجلسۀ مؤرخ   
وزیران جمهوری اسالمی افغانستان بـه      

ده تـصویب   ما) ۱۹(فصل و ) ٤(داخل  
. گردیده، منظور می دارم

نشر تاريخ  همراه با مقرره از      این مصوبه 
.گردددرجریدۀ رسمی نافذ می

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف 
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فهرست مندرجات 

مقررۀ ارزیابی اسناد تحصیلی  
فصل اول

احکام عمومی
صفحهعنوانماده
۱......................................................منظور وضع:اولمادۀ

۱......................................................اصطالحات:مادۀ دوم
فصل دوم
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۳.........................................................کمیسیون: سوممادۀ 
۴.................................انتخاب رئیس ومعاون کمیسیون : چهارم مادۀ 

فصل سوم
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۵..................................................ارزیابی اسناد تحصیلی:        مادۀ پنجم  
۵..........................................................ثبیت معادلت ت:        مادۀ ششم 
۷........................................ارایۀ اسناد تحصیلی به کمیسیون :        مادۀ هفتم 
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۹.....................................................مثنی سند تحصیلی :مادۀ نهم 
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۱۱.....................سند تحصیلی عالی نیمه حضوری و غیرحضوری:      هم  مادۀ دوازد

۱۱........................................معطلی اعطای سند تحصیلی :        مادۀ سیزدهم 
۱۲.......................................................ارزیابی مجدد :      مادۀ چهاردهم 

۱۲.......................................................تجدید نظر  : پانزدهم مادۀ 

ب
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چهارم فصل

احکام متفرقه 
۱۳...........................................تزویر سند تحصیلی : شانزدهم  مادۀ 
۱۳...................................... .............حق الخدمت: هفدهم مادۀ 
۱۴.................................................. حق الحضور : هجدهم مادۀ 

۱۴.......................................................... انفاذ : نزدهم مادۀ 

ج
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د تحصیلي سندونو د ارزونې 
مقرره

لومی فصل
هعمومي حکمون

د وضع کولو منظور
:لوم ماده

واد خه بهر د لوو زده      دغه مقرره له هې   
سسو د تحصیلي سندونو پـه      ؤکو د م  

ارزونې پورې د اوندو چارو د تنظیم په        
.منظور وضع شوې ده

اصطالحانې
:دوه یمه ماده

پدې مقرره کې راتلونکې اصـطالحانې      
:الندې مفاهیم افاده کوي

سند دی چې  د     هغه  : تحصیلي سند  -۱
 تحصیلي دورې له بریالیتوب     ېیوې بشپ

وروسته له علمي رشتو خه په یوه کې د         
کتورا په درجـې    ولېسانس، ماستر یا د   

سره د حضوري، نیمـه حـضوري یـا         
غیرحضوري تحصیل په ول، له هېـواد       

ېسـس ؤمخه بهر د لوو زده کو د        

ارزیابی اسنادمقررۀ 
تحصیلی
فصل اول

احکام عمومی
منظور وضع 

:اولمادۀ
به منظور تنظیم امور مربوط      اين مقرره 

لی مؤسـسات  به ارزیابی اسناد تحـصی   
وضع تحصیالت عالی خارج از کشور      

.گردیده است
اصطالحات

:دوممادۀ
مقرره مفاهیم ذیل اصطالحات آتی دراین 

:را افاده می نماید
سندی است که بعد    : سند تحصیلی -۱

از اتمام مؤفقانۀ یک دورۀ کامل تحصیلی 
کتورا وبه درجۀ لسانس ، ماستری ویا د      

شـکل  شته های علمی به     در یکی از ر   
تحصیل حضوری، نیمه حضوری ویا غیر  

تحصیالت  ، از جانب مؤسسۀ   حضوری
به شـخص    عالی خارج از کشور رسماً    
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.لخوا رسماً شخص ته ورکول شوی وي

هغه تحصیل دی   : حضوري تحصیل  -۲
چې محصل په ـولي کـې پـه هـر           
       هترلسمسترکې د هر کرېدت لپاره په ل
لس ساعته حضور سره، تحصیلي برنامې      
تعقیب او په عملي او تطبیقاتي کارونوکې       

.یې ون کی وي
هغه تحصیل  : نیمه حضوري تحصیل   -۳

دی چې محصل په ولي کې پـه هـر          
     ترلسمسترکې د هرکرېدت لپاره په ل ه

لور ساعته حضور سره، تحصیلي برنامې 
تعقیب او په عملي او تطبیقاتي کارونوکې       

.یې ون کی وي
هغه تحـصیل   : حضوري تحصیل غیر -۴

دی چې محصل په ولي کې پـه هـر          
سمسترکې د هرکرېدت لپاره له لورو      
ساعتونو خه په ل حضور سره، تحصیلي 

.برنامه تعقیب کې وي

.ءگردیده باشداعطا
اسـت  تحصیلی: تحصیل حضوری  -۲

که محصل با حد اقل ده ساعت حضور       
، در صنف در هرسمستر برای هرکریدت

برنامه هـای تحـصیلی را تعقیـب و         
شـرکت   درکارهای عملی وتطبیقـاتی   

.نموده باشد 
تحـصیلی  : تحصیل نیمه حضوری  -۳

که محصل با حداقل چهار ساعت      است  
در صنف درهر سمستر بـرای       حضور

، برنامۀ تحصیلی را تعقیب و      هرکریدت
درکارهای عملی وتطبیقـاتی شـرکت      

. نموده باشد
تحصیلی است که :ىرتحصيل غيرحضو-۴

حضور محصل با کمتر از چهار ساعت       
ــرای در صــنف در  ــر سمــستر ب ه

نامۀ تحصیلی را تعقیـب     ، بر هرکریدت
. نموده باشد
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دوه یم فصل
تحصیلي سندونو د ارزونې د 

عالي کمېسیون
کمېسیون

:درېیمه ماده
له هېواد خه بهر د لوو زده کو د         )۱(
د تحصیلي سندونو د ارزونې په      سسوؤم

منظور د تحصیلي سندونو د ارزونې عالي       
د لوو زده کو د وزارت په ، کمېسیون 

چوکا کې د تصمیم نیونې د تر ولـو         
    ه رامنې مرجع په توـ ته  لو او ي  كې

لدې وروسته پدې مقرره کې د کمېسیون       
.په نوم یادېي

کمېسیون، د علومو په مختلفو انو ) ۲(
تحـصيلي  کتورا یا ماستر په     وکې د د  

درجــه د پوهنتونونــو لــه نهــو تنــو 
انوخه چې له تحصیلي سیستمونو     داستا

.سره بلدتیا ولري، مرکب دی
د کمېسیون غي د لوو زده کو د ) ۳(

یر په واندیز او د جمهوري ریاست د        وز
مقام په منظور د دریو کلونو مودې لپاره 
اکل کېي، د کمېسیون غي یـوازې       

فصل دوم
کمیسیون عالی ارزیابی اسناد 

تحصیلی
کمیسیون 
:مادۀ سوم

به منظور ارزیابی اسناد تحـصیلی       )۱(
ؤسسات تحصیالت عـالی خـارج از      م

کمیــسیون عــالی ارزیــابی ،کـشور 
اسناد تحصیلی منحیث عالی ترین مرجع      

گیـری در چوکـات وزارت   تـصمیم  
ــد  ــاد ومنبع ــالی ایج ــصیالت ع تح
در این مقرره به نـام کمیـسیون یـاد         

. می گردد
کمیسیون مرکب از نه  نفر استادان       )۲(

کتـورا  وپوهنتون ها با درجۀ تحصیلی د     
ویا ماستری از رشته های مختلف علوم       
که به سیستم های تحصیلی آشنایی داشته 

. ، می باشدباشند
میسیون به پیشنهاد وزیر    اعضای ک )۳(

تحصیالت عالی ومنظوری مقام ریاست     
جمهوری برای مدت سه سال تعیین می       

یون صرف برای   گردند ، اعضای کمیس   
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بیـا اکـل     لپـاره یوې بلـې دورې     د

.کېدای شي
که چېرې د کمېسیون په ترکیب کې ) ۴(

د تحصیلي سند د ارزونې په وخت کې، د 
اوندې تحصیلي انې استاد موجود نه      

وموې انې خه د پوهاند په      وي، له ن  
علمي رتبې سره، د دوکتورا یا ماستر د     

د نظر د درجې لرونکی یو استاد تحصيلي 
.کېيکمېسیون ته بللواندې کولو لپاره

د کمېسیون غی وفـات      که چېرې ) ۵(
وکي یا په صعب العالجه     اءشي یا استعف  

یا د محکمې په قطعي او ناروغ اخته شي 
ـ    حکم په حبس م    پـه   ۀحکوم شي، د هغ

بل شخص اکل    لرونکیعوض د شرایطو    
.کېي

او مرستیال رئیسد کمېسیون د 
اکل

:لورمه ماده
یال  رئیسد کمېسیون   )۱( او مرست

ل ومن غونه کې د غو له من په 
اره د ر    خه د یو   پ ل یو أکال مودې 

.په اکثریت اکل کېي

تعیـین شـده     یک دورۀ دیگر مجدداً   
. می توانند

ابی سند تحصیلی در هرگاه حین ارزی) ۴(
،استاد رشتۀ تحصیلی   ترکیب کمیسیون 

ـ        تاد مربوط موجود نباشد ، ازیـک اس
دارای درجۀ تحصیلی دوکتـورا ویـا       
ماستری با رتبۀ علمی پوهاند از رشـتۀ        
مذکور جهت ابراز نظربـه کمیـسیون       

.دعوت می گردد 
هرگاه عضو کمیـسیون وفـات       )۵(

یااستعفاء نماید یابه مریضی صعب العالج 
مبتال گردد ویا به حکم قطعی محکمه به        
حبس محکوم شـود بـه عـوض وی         

ایط تعیـین   ص دیگر واجـد شـر     شخ
.می گردد

ــاون    ــیس ومع ــاب رئ انتخ
کمیسیون 

:مادۀ چهارم 
کمیسیون در اولین   رئیس ومعاون    )۱(

ء برای مدت یـک     جلسه از میان اعضا   
ــت   ــه اکثری ــال ب ــابآس رأ انتخ

. می گردد
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د کمېسیون اداري چارې د لوو زده ) ۲(

ارت د اکادمیکو چارو د انسجام      کو وز 
.تنظیمېيپه واسطهد ادارې 

د کمېسیون د کار او فعالیت ول د        ) ۳(
.جال کنالرې په واسطه تنظیمېي

درېیم فصل
د تحصیلي سندونو د ارزونې 

شرایط
د تحصیلي سندونو ارزونه

:پنمه ماده
سـسو  ؤکمېسیون، د لوو زده کو د م      

اکادمیکو سکو د   تحصیلي سندونه د یون   
اکـادمیکو تفـاهم     -علميمعیارونو، د   

لیکونو چې افغانستان له هېوادونو او بین       
المللي سازمانونو سره السلیک کي او د 

.نافذو تقنیني سندونو مطابق ارزوي
د انولتیا تثبیت

:شپمه ماده
سسو تحصیلي  ؤد لوو زده کو د م     ) ۱(

سند له الندې درجو خه په یوې سـره         
:انولتیا تثبیتېييې یا ېيتاْیید

اداری کمیسیون توسط ادارۀ    ورام) ۲(
ــسجام  ــک وزارت ان ــور اکادمی ام

.  تنظیم می گردد،تحصیالت عالی
کاروفعالیت کمیسیون توسـط   طرز)۳(

. طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد
فصل سوم

شرایط ارزیابی اسناد 
تحصیلی

ارزیابی اسناد تحصیلی   
:مادۀ پنجم
،اسناد تحـصیلی مؤسـسات     کمیسیون

مطـابق معیارهـای     تحصیالت عالی را  
، تفاهم نامه های علمی اکادمیک یونسکو

ها  اکادمیک که افغانستان با کشور     –
وسازمان های بین المللی امضاء نموده       

. و اسناد تقنینی نافذ ارزیابی می نماید 
تثبیت معادلت 

:مادۀ ششم
سند تحصیلی مؤسسات تحصیالت    )۱(

ویـا   عالی به یکی ازدرجات ذیل تأیید     
:گرددتثبیت معادلت می 
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د لوو زده کو    ( د لېسانس دیپلوم     -۱

د درسي نصاب د واحدونو     ) لومنی سند 
کو زده د دورېد بشپېدو او د ثانوي      

درې د  له پای ته رسېدو وروسته لترله       
.کاله تحصیل په صورت کې

د لوو زده کو    (د ماستر دیپلوم     -۲
دونو د درسي نصاب د واح    ) دوه یم سند  

ــسانس د دورې د  ــشپېدو او د لې د ب
تحصیل له پای ته رسېدو وروسته لترله       

.کال تحصیل په صورت کېۀیود
د ماستر په درسي واحدونوکې د تیزس       
کار او د کورسونو تعقیب یا یوازې یو له         

.هغوخه شاملېي
د لوو زده کو  ( کتورا دیپلوم   ود د  -۳

د د درسي نصاب د واحدونو) درېیم سند
بشپېدو په صورت کې او د ماستر د        
دورې د تحصیل له پـای تـه رسـېدو          

.وروسته لترله دوه کاله تحصیل
کتورا په درسي واحدونوکې دتیزس     ود د 

کار او د کورسونو تعقیب یا یوازې یو له         
.هغوخه شاملېي

چېرې په اوند تحصیلي نظام کې که ) ۲(
پلوم اخیستل د  یکتورا د د  ودماستر او د  

اولـین سـند    ( دیپلوم لـسانس     -۱
درصـورت تکمیـل    ) تحصیالت عالی   

ــص  ــای ن ــد ه ــی وواح اب درس
ل بعـد از خـتم      حداقل سه سال تحصی   
. تعلیمات دورۀ ثانوی

دومـین سـند     (دیپلوم ماسـتری   -۲
درصـورت تکمیـل     )تحصیالت عالی 

ــی و  ــصاب درس ــای ن ــد ه واح
حداقل یک سال تحصیل بعد از خـتم       

.تحصیل دورۀ لسانس
واحد های درسی ماسـتری  شـامل        

ا صـرف   کارتیزس وتعقیب کورس ها ی    
. بوده می تواندیکی از آنها

سـومین سـند   (کتـورا   ودیپلوم د  -۳
در صـورت تکمیـل     ) تحصیالت عالی 

واحـــدهای نـــصاب درســـی و
صیل بعـد ازخـتم     حداقل دوسال تح  

.تحصیل دورۀ ماستری
کتورا شامل کـار  وواحد های درسی د  

ا صرف یکی   تیزس وتعقیب کورس ها ی    
.از آنها بوده می تواند

ط اخذ هرگاه در نظام تحصیلی مربو) ۲(
کتورا بـدون دورۀ    وپلوم ماستری ود  ید
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دورې پرته مجاز وي ،     د  دمخه تحصیل 

دمعادلت په تثبیت کـې  د دواو دورو         
دکلونو او واحدونو بشپېدل په پام کې       

.نیول کېی 
افتخاري دیپلوم  او د لېسانس لـه        ) ۳(

تحصیلي سـند پـه      كتهدرجې خه   
.کمېسیون کې نه ارزول کېي

کمېسیون ته د تحـصیلي سـندونو       
واندې کول

:اوومه ماده
د تحصیلي سند لرونکی مکلف دی،      ) ۱(

الندې سندونه د ارزونې لپاره کمېسیون      
:ته واندې کي

.غوتنلیک او که شوې فورمه-۱
. دتحصیلي سند اصل-۲
هېواد د يد تحصیلي سند ورکوونک    -۳

مرجع او د بهرنیو چارو     د  ورکونې   اعتبار
د وزارت تصدیق او د افغانستان د سیاسي 

د او د هېواد د بهرنیو چارو       نمایند تاْیی 
.وزارت تصدیق

د هر سمستر په تفکیـک سـره د          -۴
تحصیلي دورې پـه کریکـولم کـې د         

تحصیل ماقبل مجـاز باشـد، تکمیـل        
ــردو دوره   ــدهای ه ــالها و واح س

ــت مدنظر  ــت معادل ــه درتثبی گرفت
. می شود

دیپلوم افتخاری و سند تحـصیلی      ) ۳(
پایین تر از درجۀ لسانس در کمیسیون       

.ارزیابی نمی شود 
ــه   ــصیلی ب ــناد تح ــۀ اس ارای

کمیسیون
: مادۀ هفتم

دارندۀ سند تحصیلی مکلف است،     )۱(
اسناد ذیل را جهت ارزیابی به کمیسیون     

:ارایه نماید
. در خواست وفورمۀ خانه پری شده-۱
. اصل سند تحصیلی-۲
ی و وزارت   تصدیق مرجع اعتبار ده    -۳

ــشوراعطا ــۀ کـ ءکنندۀ امورخارجـ
سندتحصیلی وتأیید نمایندگی سیاسـی     

روــافغانستان و تصدیق وزارت ام
. خارجۀ کشور

اصل یاکاپی فهرست نمرات مضامین -۴
شامل کریکـولم دورۀ تحـصیلی بـه        
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نونو د نمرو د فهرست اصل      شاملومضمو

کتورا تحصیلي  ود ماستر او د    .یا کاپي 
چې د کورسونو تعقیب پکې شامل       هدور

.هنه وي، لدې حکم خه مستثني د
یلي کتورا د تحـص   ود ماستر او د   -۵

دفـاع د تـصدیق      دورو لپاره د تیزس د    
صورت کې چې د     ۀپه هغ . واندې کول 

ماستر د تحصیل دوره د تیزس په دفاع        
کې شامله نه وي، لـدې حکـم خـه         

.مستثني ده
د تابعیت تذکره، د بهرنیو اتباعو لپاره - ۶

.پاسپورت
فقـرې  ) ۱(ې د که چېرې ددې ماد ) ۲(

ق کې د درج شوي حکم تطبی     ءجز) ۳(په  
ورکونې او لوو    اعتبارممکن نه وي، د     

سسې سای ته په    ؤزده کو د اوندې م    
مراجعې او د رسمي لیک په استولو سره        

.مطلب حل کېي
د تحصیلي سند یا ترانسکرپت اصل

:اتمه ماده
د ارزونې لپاره د تحصیلي سند کاپي نـه   

.منل کېي

دورۀ تحـصیلی    .هرسمـستر تفکیک  
اکه شـامل تعقیـب     ماستری ودوکتور 

کــورس هــا نباشــد از ایــن حکــم 
.استتثنی سم
ارایۀ تصدیق دفاع تیـزس بـرای        -۵

ــصیلی  ــای تح ــتری دوره ه ماس
ــورا ــورتی.و دوکت ــه دورۀ در ص ک

صیل ماستری شامل دفـاع تیـزس       تح
ــم مــ   ــن حک ــد از ای تثنی سنباش

.است 
تذکرۀ تابعیت، پاسپورت برای اتباع -۶

. خارجی  
هرگــاه تطبیــق حکــم منــدرج ) ۲(

این مـاده ممکـن     ) ۱(فقرۀ  ) ۳(جزء  
نباشد ، بامراجعه به سـایت مؤسـسۀ        
ــالی   ــصیالت ع ــی وتح ــار ده اعتب

نامۀ رسمی حل مطلـب      مربوط وارسال 
. ددمی گر

اصل سند تحصیلی ویا ترانسکرپت 
:هشتممادۀ 

یلی جهـت ارزیـابی   کاپی سند تحص 
.پذیرفته نمی شود
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په هغه صورت کې چې د تحصیلي سند یا 

دواو  د یا د هغـو    او ترانسکرپت اصل 
اصل شتون ونه لري، کمېسیون کـوالی       

او سسې ؤاوندې مورکونې اعتبارشي د  
ته پـه   ې ساي   ؤسسدملوو زده کو    د

د ورکـوونکې   سندیا د او   مراجعې سره   
ولو  سسې پـه واسـطه د      ؤمدوزده ک

د تاْییـد    اعتبـار کاپ د تحصیلي سند د  
اوومې مادې  پربنس چې ددې مقررې د      

کې د درج شوو ءجز) ۳(فقرې په  ) ۱(د  
مراجعو لخوا تصدیق او تاْیید شوی وي،       

.حل کيمطلب 
د تحصیلي سند مثني

:نهمه ماده
د ۀد ارزونې لپاره د تحصیلي سند او د هغ

ترانسکرپت مثني، په هغه صورت کې منل 
د سند   اعتباراکادمیک   ۀکېي چې د هغ   

ددې په شـان،  ې  داعتبار ورکون د اصل   
ې د اتمې مادې د حکـم مطـابق         مقرر

.تصدیق او تاْیید شوی وي

که اصل سـند تحـصیلی      در صورتی 
یا ترانسکرپت ویا اصل  هـر دوی آن         
موجود نباشد ، کمیسیون می تواند بـا        
مراجعه به سـایت مؤسـسۀ اعتبـار        

مؤسـسۀ تحـصیالت    دهی مربـوط و   
س تأیید اعتبـار کـاپی      عالی ویا به اسا   

سند تحصیلی توسط مؤسسۀ تحصیالت     
ــا ــالی اعط ــه از ءع ــدۀ آن ک کنن

) ۳(ء طــرف مراجــع منــدرج جــز
ین مقرره تصدیق و    مادۀ هفتم ا  ) ۱(فقرۀ  

، حــل مطلــب تأییــد شــده باشــد
. نماید

مثنی سند تحصیلی 
:مادۀ نهم

سـند تحـصیلی وترانـسکرپت       مثنی
ه می  ،جهت ارزیابی درصورتی پذیرفت   آن

شود که اعتبار اکادمیک آن مانند اعتبار    
دهی اصل سند مطـابق حکـم مـادۀ         

این مقرره تصدیق وتأیید شدههشتم 
.باشد
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په هېواد کې دننه د لوو زده کو د         

سسو د تحصیلي سند نه ارزولؤم
: لسمه ماده

په هېواد کې دننه د دولتي او خـصوصي      
سسو تحصیلي سند په ؤملوو زده کو د 

کې نه ارزول کېي، خو داچې کمېسیون
ې ادارې مشبوهیت د استخداموونکهد هغ

پدې صورت کې    .لخوا مطرح شوی وي   
ــه دې ــو وزارت هغ ــوو زده ک د ل

.کمېسیون ته محول کي
د تحصیل د ادامې په منظور د سند        

ارزونه
:یوولسمه ماده

له هېواد خه بهر نا بشپ تحصیلي مثبت        
سسې لخوا ؤمسند چې د لوو زده کو د 

صادر شوی او په هغه کې مـضمونونه،        
جه دلیلونه رند   ؤمکاک  نمرې او د انف   

وي، یوازې د تحصیل د دوام په منظور، د 
.ارزونې و دی

عدم ارزیابی سند تحصیلی مؤسسات 
تحصیالت عالی داخل کشور

:مادۀ دهم
سند تحصیلی مؤسسات تحصیالت عالی   
دولتی و خصوصی داخـل کـشور در        

ار نمی گیرد ، کمیسیون مورد ارزیابی قر
مگر اینکه مشبوهیت آن ازطرف ادارۀ      

در .استخدام کننده مطرح  شده باشـد        
این صورت  وزارت تحصیالت عالی آنرا 

. به کمیسیون محول نماید 
ارزیابی سند بـه منظـور ادامـۀ        

تحصیل 
:مادۀ یازدهم

در خارج از سند مثبت تحصیلی نامکمل 
کشور که از طرف مؤسسۀ تحصیالت      

ادر گردیده و درآن مـضامین،      عالی ص 
ات ودالیل مؤجه انفکاک واضـح      نمر

باشد، صرف به منظور ادامۀ تحـصیل،       
.قابل ارزیابی می باشد
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نیمه حضوري او غیر حضوري عالي      

تحصیلي سند
:دوولسمه ماده

که چېرې نیمه حـضوري او غیـر        )۱(
حضوري تحصیلي سند د لوو زده کو د 

سسې لخوا ورکول شوی وي، د جال       ؤم
ه کنالرو مطابق د کمېسیون په واسـط      

.ارزول کېي
فقره کې د درج    ) ۱(ددې مادې په    ) ۲(

شوي تحصیلي سند لرونکی د لوو زده       
سسې په علمي کادر کې نه منل ؤمکو د 
.کېي

د تحصیلي سند د ورکولو نېدل
:دیارلسمه ماده

که چېرې د لوو زده کو د اونـدې         
سسې لخوا د تحصیلي سند ورکول د       ؤم

ونو پربنس  دولت د پالیس او نورو دلیل     
دد تحـصیلي سـند      وي، ینول شو 

ترالسه کولو پورې د فراغت او تحصیلي       
قته او مشروطه توه    ؤمتصدیق په    يدرج

د تحصیلي سند د اصل په واندې کولو        
پدې صورت کې . سره، تثبیت او تاْییدېي

سند تحصیلی عالی نیمه حضوری و     
غیر حضوری
:مادۀ دوازدهم

هرگاه سند تحصیلی نیمه حضوری     )۱(
وغیــر حــضوری ازطــرف مؤســسۀ 

ی اعطاء شده باشد ، طبق      تحصیالت عال 
های جداگانه توسط کمیسیون رزالعمل ط

. ارزیابی می شود 
حایز اسـناد تحـصیلی منـدرج        )۲(

این ماده در کـادر علمـی       ) ۱(فقرۀ  
مؤسسۀ تحـصیالت عـالی پذیرفتـه       

. نمی شود
معطلی اعطای سند تحصیلی 

:مادۀ سیزدهم 
هرگاه اعطای سند تحصیلی از طـرف       
مؤسسۀ تحصیالت عالی مربـوط بـه       

ی دولـت وسـایر دالیـل       اساس پالیس 
ــد ،   ــده باش ــرارداده ش ــل ق معط

درجۀ تحـصیلی الـی     تصدیق فراغت و  
ــصیلی  ــند تح ــصول س ــور ح ط

مؤقت ومـشروط بـه ارایـۀ اصـل         
. سند تحصیلی ، تثبیت وتأیید می گردد  
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كول اءد تحصیلي سند د مادي امتیاز اجر

د اصل تر واندې کولو پـورې،        ۀد هغ 
.کېينول 

بیا ارزونه
:وارلسمه ماده

کمېسیون کوالی شي، الندې سندونه بیا      
:و ارزوي

وي هغه سند چې مخکې ارزول شوی -۱
او سوابق یې د لوو زده کو وزارت په         

.کې شتون و نه لريونودفترواوند
هغه سند چې مخکې ارزول شـوی       -۲

د تزویر او مشبوهیت په اه       ۀ، د هغ  وي
.کونه په الس راشيدلیلونه او مدر

هغه سند چې مخکې ارزول شـوی      -۳
د اعمال په اه دلیلونـه او       نفوذد  ،  وي

مدرکونه چې د قوانینو او مقرراتو په نقض 
یا نه په پام کې نیولو منجر شـوي وي،          

.ولیدل شي
کتنهبیا

:پنلسمه ماده
که چېرې د تحصیلي سند لرونکـی، د        
کمېسیون په تصمیم باندې قناعت و نـه        

در این صورت اجرای امتیاز مادی سند       
تحصیلی الی ارایـۀ اصـل آن معطـل         

.می باشد 
ارزیابی مجدد
:ممادۀ چهارده

کمیسیون می تواند، اسناد ذیل را مجدداً
:ارزیابی نماید

ارزیابی گردیـده و  سندی که قبالً -۱
ــاترمربوط وزارت    ــوابق آن دردف س

.تحصیالت عالی موجود نباشد
،سندی که قبالً  ارزیابی گردیده-۲

مبنی برتزویرو مشبوهیت دالیل ومدارک 
. آن بدست آید

، یـده سندی که قبالً ارزیـابی گرد     -۳
که مدارک مبنی بر اعمال نفوذ    دالیل و 

ایت قـوانین و    منجر به نقض یا عدم رع     
مالحظـه  مقررات گردیده باشـد بـه       

. برسد
تجدید نظر 

:مادۀ پانزدهم
هرگاه دارنـدۀ سـند تحـصیلی، بـه         

، بـا   تصمیم کمیسیون قناعت ننمایـد    
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اندې کولو سـره        کي، د دلیلونو په و

اوند تحصیلي سـند پـه      کوالی شي د    
دې پ. بیا کتنې غوتنه وکيارزونه کې د

ۀهغصورت کې کمېسیون نوموی سند د
ه حضورکې بیـا ارزوي او پـدې اه         پ

یدکمېسیون تصمیم قطعي او وروسـتن     
.دی

لورم فصل
متفرقه حکمونه

د تحصیلي سند تزویر
:شپاسمه ماده

که چېرې د تحـصیلي سـند تزویـر د          
کمېسیون په واسطه تشخیص شي، د سند     
لرونکی د عدلي تعقیب په غرض اوندو       

.مراجعو ته معرفي کېي
حق الخدمت
:اوولسمه ماده

د تحصیلي   د تحصیلي سندونو ارزونه   )۱(
د حق الخدمت    لرونکي په واسطه  سند د   

صورت مومي، د    ،د ورکې په واندې   
قـدار او ول د جـال       د ورکې م   ۀهغ

.کنالرې په واسطه تنظیمېي

ارایۀ  دالیل می تواندتجدیـد نظـر در         
را  ارزیابی سـند تحـصیلی مربـوط      

در این صورت کمیسیون    . تقاضا نماید 
ــضور  ــذکور را در حـ ــند مـ سـ

ارزیــابی نمــوده و  وی مجــدداً
تصمیم کمیسیون در موردقطعی و نهایی      

. می باشد 
فصل چهارم
احکام متفرقه

تزویر سند تحصیلی 
: مادۀ شانزدهم

هرگاه تزویر سـند تحـصیلی توسـط        
کمیسیون تشخیص گردد ، دارندۀ سند      

ب عدلی به مراجع مربوطـه      غرض تعقی 
.  معرفی می گردد
حق الخدمت
:مادۀ هفدهم

ارزیابی اسناد تحصیلی در برابـر      )۱(
پرداخت حق الخدمت توسط دارندۀ سند 
تحصیلی صورت می گیرد، مقدار وطرز      

جداگانـه  پرداخت آن توسط طرزالعمل     
.تنظیم می گردد
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فقره کـې درج    ) ۱(ددې مادې په    ) ۲(

شوی حق الخدمت د دولت د وارداتو په        
.حساب کې بانک ته تحویلېي

حق الحضور
:اتلسمه ماده
او غـي د مناسـب      رئیس   د کمېسیون 

حق الحضور مستحق دي چې اندازه یې د 
و د  لوو زده کو وزارت په وانـدیز ا       

        جمهوري ریاست د مقـام د منظـور
.پربنس اکل کېي

انفاذ
:نولسمه ماده

دغه مقرره په رسمي جریده کې د خپرېدو 
.له نېې خه نافذېي

این ) ۱(حق الخدمت مندرج فقرۀ     ) ۲(
ردات دولت تحویـل    وا ماده به حساب  
.بانک می گردد
حق الحضور 
:مادۀ هجدهم

رئیس واعضای کمیـسیون مـستحق      
حق الحضور مناسب می باشند که اندازۀ 
آن به اساس پیشنهاد وزارت تحصیالت      
عالی ومنظوری مقام ریاست جمهـوری      

.تعیین می گردد 
انفاذ 

:مادۀ نزدهم
خ نشر درجریدۀ رسمی    این مقرره ازتاری  

. ذ می گرددناف
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دمقررې دلووزده کو شپېد
دافغانستان اسالمي ،نافذېدو په هکله

جمهوریت دوزیرانو دشوري
مصوبه

 ۳۵: (ه                                     (
۱۳۹۰/۹/۱۴: نېه

ـ   لـووزده کـو     شپې د ې مقـرره چ
دافغانستان اسالمي جمهوریت دوزیرانو    

نېې په غونـه     ۱۳۹۰/۹/۱۴شوري د   
مـادوکې  ) ۲۰(فصلونو او ) ۴(کې ، په    

.منظوروم،تصویب شوې ده
پـه  ،مصوبه له مقررې سره یوای    غهد

خهله نېې   خپرېدو  درسمي جریده کې    
.نافذېي

حامد کرزی
اسالمي دافغانستان د

یسئجمهوریت ر

مصوبۀ 
شورای وزیران جمهوری اسالمی 
افغانستان درمورد انفاذ مقررۀ 

تحصیالت عالی شبانه
)                                        ۳۵:(شماره 
۱۴/۹/۱۳۹۰: تاریخ 

را کـه    مقررۀ تحصیالت عالی شـبانه    
شورای   ۱۴/۹/١٣٩۰درجلسۀ مؤرخ   

وزیران جمهوری اسالمی افغانستان بـه      
ماده تـصویب   ) ۲۰(فصل و ) ٤(داخل  
. ، منظور می دارم گردیده

ــا   ــراه ب ــصوبه هم ــن م ــرره ای مق
نشر درجریدۀ رسـمی نافـذ      تاريخ  از  
.گردد می

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی 

افغانستان

الف
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فهرست مندرجات 

مقررۀ تحصیالت عالی شبانه
فصل اول

احکام عمومی
صفحهعنوانماده

۱۵......................................منظور وضع:مادۀ اول
۱۵...........................................اهداف:مادۀ دوم

فصل دوم
شرایط وطرز تدویر برنامه های تحصیالت عالی شبانه

۱۶.....................................شرایط تدویر: مادۀ سوم
۱۷.............................ر برنامۀ تحصیلیتدوی: مادۀ چهارم

فصل سوم
شمولیت در برنامه های تحصیالت عالی شبانه

۱۸...................................نصاب تحصیلی:  پنجممادۀ 
۱۸...................................کیفیت درسی : ششممادۀ 

۱۸.........................................شمولیت: تمفمادۀ ه
۱۹................................اشتراک در امتحان: مهشتمادۀ 

۲۰..............................................سن: منهمادۀ 
۲۰.............................تدریس و امور عملی: دهممادۀ 

۲۱......................................دیپلوماعطای: میازدهمادۀ 
۲۱...................................مقررات و لوایح: دوازدهممادۀ 
۲۲....................................تأمین همآهنگی: سیزدهممادۀ 

ب
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۲۲.........................................تسهیالت: چهاردهممادۀ 
۲۳)...فیس(وحق االجرت ) داخله(اخذ حق الشمول : انزدهمپمادۀ 

۲۴....................................حق الزحمه ها:   مادۀ شانزدهم
فصل چهارم
احکام متقرقه

۲۵...................................نظات و بررسی:ۀ هفدهمماد
۲۵......................................ارایه گزارش:   مادۀ هجدهم

۲۶.......................................احکام تأدیبی:مادۀ نزدهم
۲۶...............................................انفاذ:مادۀ بیستم

ج
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شپې لوو زده کو د
مقرره

لومی فصل
عمومي حکمونه

د وضع کولو منظور
:لوم ماده
لـوو زده کـو د      تي  دولدغه مقرره د    

لوو زده کو په برنامو      د شپې سسو  ؤم
پورې د اوندو چارو د تنظیم په منظور،        

.وضع شوې ده
موخې

:دوه یمه ماده
:ددې مقررې موخې عبارت دي له

لوو زده کو تـه د الس رسـ د           -۱
. ولزمینې پراخ

د تحصیلي  ) متقاضیانو(غوتونکو   د -۲
رمختیـا  سویې او د شغلي وتیـاوو د پ       

.للوو
کارکوونکو او د هېواد نورو اتباعو       -۳

.ته د لوو زده کو د زمینې برابرول
پوهنیـوکې د تحـصیل د       شپېپه   -۴

تحصیالت عالی ۀمقرر
شبانه

فصل اول
احكام عمومی

منظور وضع 
:اولۀماد
به منظورتنظیم امورمربوط به    مقرره  این

برنامه های تحـصیالت عـالی شـبانۀ        
وضع  ،دولتی مؤسسات تحصیالت عالی  

.گردیده است
اهداف 

:مدوۀماد
:عبارت اند از اهداف این مقرره 

به تحصیالت  دسترسی  مینۀ  توسعۀ ز -۱
. عالی 

ارتقـــای ســـویۀ تحـــصیلی -۲
انکــشاف مهــارت هــای شــغلیو

. متقاضیان 
فراهم آوری زمینۀ تحصیالت عالی      -۳

.برای کارکنان وسایراتباع کشور
آماده نمودن امکانـات تحـصیل       -۴
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.امکاناتو چمتو کول

.د کارکوونکو د ظرفیت لوول-۵
دوه یم فصل

لوو زده کو د برنامو د شپېد 
ېدو شرایط او ولداېر

ېدو شرایطداېرد 
:درېیمه ماده

صورت  ۀسسې په هغ  ؤلوو زده کو م   د
لـوو زده کـو برنـامې        د شپې کې  
والی شي چې د النـدې شـرایطو        داېر

:لرونکې وي
۱- ترلو د  ۀلو زده کـنیو لود ور

ېتحصیلي فراغت یـو   د( لوروکلونو
.سابقې درلودل) ېدور

تنوخه د زیـات شـمېر      ) ۲۵(له   -۲
.متقاضیانو درلودل

ســـتاد د د اســـتادانو او د ا-۳
.درلودل) اسیستانت(همکارانو

د عملــي کــارونو پــه منظــور د -۴
.البراتوارونو درلودل

.های شبانه  ی درپوهن
. بلند بردن ظرفیت کارکنان -۵

فصل دوم
دویر برنامه های شرایط وطرز ت

تحصیالت عالی شبانه
تدویرشرایط

:سومۀ ماد
مؤسسات تحصیالت عالی درصـورتی     
برنامه های تحـصیالت عـالی شـبانه        
راتدویر نموده می توانند کـه واجـد        

: شرایط ذیل باشند 
داشتن حد اقل چهارسـال سـابقۀ         -۱

یـک دورۀ   (تحصیالت عالی روزانـه     
).فراغت تحصیلی 

) ۲۵(ضیان بیـشتر از   داشتن متقا -۲
.نفر
داشتن استادان وهمکاران اسـتاد     -۳
).اسیستانت(
داشتن البراتوار ها به منظورکار های -۴

. عملی 
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ېدلداېرد تحصیلي برنامې 

:لورمه ماده
لوو زده کـو د برنـامې        شپېد  ) ۱(

یا داوند دیپارتمنت    يېدل، د پوهن  داېر
سسې د  ؤد علمي شوري په واندیز، د م      

علمي شوري په تصویب، د اکـادمیکو      
د ریاست په تاْیید ) سمون(چارو د انسجام 

         ،و د وزیر په منظورو زده کاو د لو
.صورت مومي

ېدو داېربرنامو د    زده كو د  شپېد  ) ۲(
سسې د وضعیت او امکانـاتو   ؤاتیا، د م  

، امنیتي او چاپېریاليز شـرایط، د       مطالعه
برنامې مخارج او لـتونه او نـورې        

) ۱(د بنسیزې موضوعانې ددې مقررې
جدول مطابق، وانـدې    دې ضمیمې   

. کېي
منلولوو زده کو د برنامو د شپېد ) ۳(

پاوونه او د منظـور اخیـستل ددې        
ه ضمیمه کـې د درج      ) ۲(مقررې په   

.شوي جدول مطابق، صورت مومي

تدویر برنامۀ تحصیلی 
:چهارم ۀماد

تدویر برنامۀ تحصیالت عالی شبانه     ) ۱(
ی به پیشنهاد شـورای علمـی پـوهن       

ــت ــا دیپارتمن ــصویب ی ــوط، ت مرب
، تأیید ریاسـت    علمی مؤسسه شورای  

انسجام امـور اکادمیـک ومنظـوری       
ــورت  ــالی ص ــصیالت ع ــر تح وزی

.می گیرد 
ت تدویر برنامه های تحصیلی ضرور)۲(

شبانه، مطالعـۀ وضـعیت وامکانـات       
، مؤسسه، شرایط امنیتـی و محیطـی      

مخــارج ومــصارف برنامــه وســایر 
موضــوعات اساســی طبــق جــدول 

ارایه می  این مقرره   ) ۱(ضمیمۀ  شماره  
.گردد 

مراحل قبولی وکـسب منظـوری      ) ۳(
برنامه های تحصیالت عالی شبانه طبـق   

ایـن  ) ۲(جدول مندرج ضمیمۀ شماره     
. مقرره صورت می گیرد 
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درېیم فصل
لوو زده کو په شپېد 

برناموکې شمولیت
تحصیلي نصاب

:پنمه ماده
و زده کو تحصیلي نصاب، د      لو شپېد  

مضمونونو او برنامو مفردات د ورنیـو      
ي او د هرکرېدت دلوو زده کو مطابق    
درسي ساعته  ) ۱۶(لپاره د تحصیل دوره     

لوو زده کو د درسي شپېد . تنظیمېي
برنامو ساعتونه د ورنیو لوو زده کو       

.په شان وي
کیفیت درسي

:شپمه ماده
په برناموکې درسي    لوو زده کو   شپېد  

د اکادمیکو معیارونو له په پام کې كيفيت
.نیولو سره تاْمینېي

شمولیت
:اوومه ماده

لوو زده کـو پـه برنـاموکې         شپېد  
شمولیت د لیاقت او وتیا پربنـس د        

فصل سوم
شمولیت دربرنامه های 
تحصیالت عالی شبانه

حصیلی نصاب ت
:پنجمۀماد

، مفردات مـضامین و     نصاب تحصیلی 
ی شبانه مطابق   برنامه های تحصیالت عال   

تحصیالت عالی روزانه بـوده و دورۀ       
ساعت ) ۱۶(تحصیل برای هرکریدت    

ساعات درسی  . درسی تنظیم می گردد     
برنامه های تحصیالت عالی شبانه مانند      

. تحصیالت عالی روزانه می باشد 
کیفیت درسی 

:ششمۀماد
کیفیت درسی دربرنامه های تحصیالت     

اکادمیک عالی شبانه بارعایت معیار های
.تأمین می گردد 

شمولیت 
:هفتمۀماد

شمولیت دربرنامه های تحصیالت عالی     
شبانه براساس لیاقت وشایستگی ازطریق     
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.ازموینې له الرې صورت مومي

په ازموینه کې ون
:اتمه ماده

لوو  شپېالندې اشخاص کوالی شي د      
 و د برنامو په اختصاصي ازموینـه    زده ک

:کې ون وکي
د عمومي ـوونیو د دوولـسمو        -۱

.ولیو فارغان
ـ        -۲ ۀد مسلکي لېسو فارغان، پـه هغ

صورت کې چې د هغـوی اختـصاصي        
سـسوکې  مؤانې د لوو زده کو په       

.شتون ولري
فوق (مسلکي نیمه لوو زده کو       د-۳

فارغان، د وارلسم ـولي د     ) بکلوریا
او سلنې د لرلو    ) ۸۰٪(نمرو د اوسط د     

د هغې مؤسسې له تحصيلي نصاب سره       
 خه فارغ شوي وي د پام و چې له هغې
رشتې يا پوهني له تحصيلي نصاب سره       

په درېیم ـولي کـې      په مطابقت كې    
.شاملېي

فوق (د نیمه لوو مسلکي زده کو        -۴
صورت کې چې د ۀ فارغان په هغ) بکلوریا

.امتحان صورت می گیرد
اشتراک درامتحان 

:تمهشۀماد
ذیل مـی تواننـد درامتحـان        اشخاص

برنامه های تحصیالت عالی     اختصاصی
:شبانه اشتراک نمایند

صنوف دوازدهم مکاتـب    فارغان  -۱
.عمومی

، فارغان لیـسه هـای مـسلکی       -۲
که رشتۀ اختصاصی شان در    درصورتی

مؤسسات تحصیالت عالی وجود داشته     
.باشد

فارغان تحـصیالت نیمـه عـالی        -۳
در صـورت   ) فوق بکلوریـا  (مسلکی  
فیصد اوسـط نمـرات     ) ۸۰٪(داشتن  

صنف چهـاردهم ومطابقـت نـصاب       
رغ تحصیلی مؤسسه ایکـه از آن فـا       

شده اند با نصاب تحصیلی رشـته یـا         
مورد نظر شامل صنف سـوم       یپوهن

.می گردند  
فارغان تحـصیالت نیمـه عـالی        -۴

کـه  در صورتی ) فوق بکلوریا (مسلکی  
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سسې چې له هغې خه     ؤم هغې تحصیلي 

فارغ شوي دي تحصیلي نصاب، د اوند       
پوهني له تحصیلي نصاب سره لترله      

سلنه مطابقت ولري، په دوه یم      ) ٪۵۰(
.ولي کې شاملېي

سن
:نهمه ماده

برناموکې شمولیت، د  زده كو په  شپېد
.سن تابع نه دی

تدریس او عملي چارې
:لسمه ماده

په برنـاموکې   ولوو زده ك  شپېد  ) ۱(
د غو پـه     بستونوتدریس، د اکادمیکو    
.واسطه صورت مومي

برنامو عملـي او    شپې زده كو د   د  ) ۲(
ارونه، د مـسلکي مهـارتونو      ساحوي ک 

پـه  ) تخنیکي همکار (اشخاصو   لرونکو
.واسطه صورت مومي

سسه کوالی شي ؤد لوو زده کو م) ۳(
برنـامو د علمـي او       شپې زده كو د   د  

د اتیا رو د پرمخ بیولو لپاره        تدریسي چا 
ېنیزو  -په صورت کې د نورو علمي       

نصاب تحصیلی مؤسـسه ایکـه از آن        
فارغ شده اند بـا نـصاب تحـصیلی         

فيـصد  ) ۵۰٪(مربوط حداقل    یپوهن
وم مطابقت داشته باشد شامل صـنف د      

.می گردند 
سن 
:نهمۀماد

شمولیت در برنامه های تحصیلی شبانه      
.تابع سن نمی باشد

تدریس وامورعملی 
:دهمۀماد

برنامه های تحـصیالت    تدریس در )۱(
عالی شبانه توسط اعضای بست هـای       

. اکادمیک صورت می گیرد
کارهای عملی وساحوی برنامه های )۲(

دارای تحصیلی شبانه توسط اشـخاص      
)همکار تخنیکی   ( مهارت های مسلکی    

.                 صورت می گیرد 
مؤسسۀ تحصیالت عالی می تواند     ) ۳(

درصورت ضرورت جهـت پیـشبرد     
امورعلمی وتدریسی برنامه های تحصیلی 
شبانه از اعضای کادر علمـی سـایر        
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سسو د علمي کادر له غو او مسلکي        ؤم

.اشخاصوخه هم ه واخلي
کې وفقر) ۳او۲،  ۱(ددې مادې په    ) ۴(

صـورت   ۀدرج شوو اشخاصو ته، په هغ     
کې چې له خپل قانوني مکلفیت خه بهر    
تدریس وکي د تدریس او د علمـي او         

واندېاحوي کارونو د پرمخ بیولو په       س
.حق الزحمه ورکول کېي

د دیپلوم ورکول
:یوولسمه ماده

د  محصالنو تـه  برنامو شپې زده كو د   د  
دوره د   زده كې لېسانس دیپلوم چې د     

کـې پـه    سـسو ؤلوو زده کو په م    
بریالیتوب سره پایته رسـوي، د هغـو د        

.تحصیلي انې مطابق ورکول کېي
لوایحمقررې او

:دوولسمه ماده
کو د برنامو د محصلینو لوو زده شپېد

، بریالیتوب، ې، ازموین، حاضردشمولیت
ول د ورنیو لوو     انفکاکناکامي او   

زده کو په لوایحو کې لـه درج شـوو          
.معیارونو سره متناسب، صورت مومي

اشـخاص   تحقیقی و –مؤسسات علمی 
. مسلکی نیز استفاده نماید

شخاص مندرج فقره هـای    برای ا ) ۴(
کـه  این ماده در صورتی   ) ۳و  ۲،  ۱(

خارج از مکلفیت قانونی شان تـدریس       
نمایند دربرابر تدریس وپیشبرد کارهای     

ــی و ــه علم ــق الزحم ــاحوی ح س
. می شودپرداخته 

اعطای دیپلوم 
: مادۀ یازدهم

دیپلوم لسانس برای محصالن برنامه های 
در تحصیلی شبانه که دورۀ تحصیل را       

عالی مؤفقانه بـه    مؤسسات تحصیالت   
ق رشتۀ تحصیلی   ، مطاب پایان می رسانند  

. شان اعطاء می گردد
مقررات ولوایح 

:دهمدوازۀماد
، کامیابی، امتحانطرز شمولیت،حاضری

برنامه های   انفکاک محصلین ناکامی و 
تحصیالت عالی شبانه متناسب با معیار      

حـصیالت عـالی    های مندرج لوایح ت   
. ه صورت می گیردروزان
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د هم غ تاْمینول

:دیارلسمه ماده
مو پورې لوو زده کو په برناشپېد ) ۱(

د اوندو چارو د هم غ د تاْمينولو او         
او رئیسسسې  ؤپه منظور، د م    تنظيمولو

ل ئویو له مرستیاالنوخه د عمومي مس      یا
یا لـه    رئیس په توه او د اوند پوهني     

لوو زده کو د    شپېاستادانوخه یو د    
.ل په توه اکل کېيئوبرنامې د مس

فقره کـې درج   ) ۱(ددې مادې په    )۲(
سـسې پـه    ؤلین د اوندې م   ئوشوي مس 

واندیز، د اکادمیکو چارو د انسجام د       
ریاست په تاْیید او د لوو زده کـو د          

.وزیر په منظور ،اکل کېي
آسانتیاوې

:وارلسمه ماده
د شپې د سسهؤد لوو زده کو اونده م

برنامو لپاره ددرسي خونو،کتـابتون، د      
ن او د   کمپیوتر د مرکز د تنویر او تسخی      

عملي کارونو د آسانتیاوو، د سـاحوي       
رابرولو، د  کتنو لپاره د نقلیه وسایطو د ب      

او د   ولود تـاْمین   لو د روغتیایي اوبو   

تأمین هم آهنگی 
:همسیزدۀماد
به منظور تأمین هم آهنگی و تنظیم       ) ۱(

امور مربوط به برنامه های تحـصیالت       
، رئیس ویا یکی از معاونـان       شبانه عالی

مؤسسه بحیث مسئول عمومی و رئیس یا 
مربوط به حیث  ی  یکی از استادان پوهن   

مسئول برنامۀ تحصیالت عالی شـبانه      
. ین می گرددتعی
ایـن  ) ۱(مسئولین مندرج فقـرۀ     ) ۲(

، ربوطـه ماده به پیـشنهاد مؤسـسۀ م      
تأیید ریاست انـسجام اموراکادمیـک      
ومنظوری وزیر تحصیالت عالی تعیـین      

. می گردد 
تسهیالت 

:چهاردهمۀماد
مؤسسۀ تحصیالت عالی مربوطه مسئول     

ویر وتسخین اتاق هـای  فراهم نمودن تن  
ـ  ، کتابخانه، درسی ز کمپیـوتر و    مرک

، تهیۀ وسـایط    تسهیالت کارهای عملی  
، تـأمین   برای بازدید های ساحوی   نقلیه  

آب آشامیدنی صحی وباز نگهداشـتن      
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.له دهئوکانتین د خالص ساتلو، مس

او حـق   ) داخلـې (د حق الشمول    
اخیستل) فیس(االجرت 

:پنلسمه ماده
لوو زده کو د برنـامو د       شپېد  ) ۱(

تونو د تاٌْمینمخارجو او لپه منظور، ولو
او حق االجـرت   ) داخله(حق الشمول   

.اخیستل کېي)فيس(
د اجتماعي علومو د انو لپاره د یو ) ۲(

پنه ) فيس(سمستر تحصیلي حق االجرت 
افغان او د طبیعي علومو د      )۵۰۰۰(زره  

افغـان)۸۰۰۰(  انو لپاره اتـه زره      
.دی

له محصل خه د تحصیل د دورې       )۳(
د یو ل لپاره پنه زره يواې په پیل کې 

افغان حق الشمول، اخیـستل     ) ۵۰۰۰(
.کېي

کـې   وفقر) ۳او ۲(ددې مادې په    ) ۴(
درج شوي مبالغ د دولت د وارداتو پـه         

.حساب کې بانک ته تحویلېي

. شدباکانتین برای برنامه های شبانه می
حـق  و)داخلـه (حق الشمول    اخذ

)فیس(االجرت
:همپانزدۀماد

به منظور تأمین مخارج ومـصارف      ) ۱(
الی شبانه حـق    برنامه های تحصیالت ع   

) فـیس (وحق االجرت   ) داخله(الشمول
. اخذ می گردد

تحصیلی یـک   ) فیس(حق االجرت   )۲(
سمستر برای رشته های علوم اجتماعی      

افغانی وبرای  )۵۰۰۰(هزار  مبلغ پنج 
رشته های علوم طبیعی مبلغ هشت هزار       

.  افغانی می باشد ) ۸۰۰۰(
پنج هزار مبلغ ) داخله (حق الشمول )۳(
افغانی صرف برای یک بـار      ) ۵۰۰۰(

درشروع دورۀ تحصیل از محصل اخذ      
. می گردد

این ) ۳و۲(مبالغ مندرج فقره های      )۴(
ماده به حساب واردات دولت تحویـل       

.بانک می گردد 
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حق الزحمې

:شپاسمه ماده
درسي ساعت کې د استادانو     هپه یو ) ۱(

افغان او د   ) ۵۰۰(په سوه    حق الزحمه 
تخنیکي همکارانو د عملي کارونو د پرمخ 

درسي سـاعت    ۀبیولو په مقابل کې په یو     
.افغان ده) ۲۰۰(کې دوه سوه 

برنامو د عمومي سسې د شپې دؤد م ) ۲(
لینو ئول او د پوهنیو د برنامو د مسئومس

د یوې شپې حق الزحمـه پنـه سـوه          
.افغان دي) ۵۰۰(
د برنـامو    ل او د شپې   ئوعمومي مس ) ۳(

وخت کې حق ۀل نشي کوالی په یوئومس
.الزحمه او حق التدریس واخلي

برنامو د ملکـي     شپې زده كو د   د  ) ۴(
خدمتونوکارکوونکي، د اوندو تقنینـي     
سندونو مطابق د اضافه کار مـستحق       

.دي

حق الزحمه ها 
:مادۀ شانزدهم

حق الزحمۀ استادان فـی سـاعت       )۱(
افغانی واز ) ۵۰۰(صد  درسی مبلغ پنج  

همکاران تخنیکی درمقابل پیشبرد کار     
های عملی فی ساعت درسی مبلغ دوصد 

. افغانی می باشد ) ۲۰۰(
حق الزحمۀ مسئول عمومی برنامه     ) ۲(

مؤسسه ومسئولین برنامه های ۀهای شبان
صد ، فی شب مبلغ پنجی هاپوهنۀشبان

. افغانی می باشد) ۵۰۰(
مسئول عمومی و مسئول برنامـه      ) ۳(

نه نمی توانند دریک وقت حق      های شبا 
.الزحمه وحق التدریس اخذ نمایند 

کارکنان خدمات ملکی برنامه های     ) ۴(
تحصیلی شبانه طبـق اسـناد تقنینـی        
ــاری   ــافه ک ــستحق اض ــوط م مرب

. می باشند
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لورم فصل
متفرقه حکمونه

ارنه او ېنه
:اووه لسمه ماده

لوو زده کو   شپېد اوندو پوهنیو د     
ل مکلف دی، د تدریس د      ئود برنامې مس  

ـ         د  ۀچارو، د تحصیلي نـصاب او د هغ
مفرداتو له تطبیق خه ارنه او ېنـه        

.وکي
د رپو واندې کول

:اتلسمه ماده
سسې مکلفـې   ؤد لوو زده کو م    ) ۱(

دي، د هر سمـستر پـه پـای کـې د            
شـپې پوهنیو د    شپېديپارتمنتونو او د    

، د لوو زده کو وزارت د       برنامو رپو 
اکادمیکو چارو د انسجام ریاسـت تـه        

.واندې کي
فقره كې په درج ) ۱(ددې مادې په   ) ۲(

د تحـصیلي نـصاب د   شوي رپو كې   
کیفیت او معیاريتوب،    ۀتطبیق ول، د هغ   

د اکادمیکي دسپلین رعایتول، د عملـي       
کار د آسانتیاوو برابـرول، د اسـتادانو        

چهارمفصل 
احکام متفرقه

نظارت وبررسی
: دهمهفۀماد

ــۀ تحــصیالت عــالی  مــسئول برنام
،ربوط مکلف استی های مشبانه پوهن

از امور تدریس ، تطبیق نصاب تحصیلی       
ــارت  ــردات آن نظ ــی و مف و بررس

.نماید
ارایۀ گزارش 

:هجدهمۀماد
مؤسسات تحصیالت عالی مکلف اند )۱(

در اخیر هرسمـستر گـزارش برنامـۀ        
یتحصیلی شبانۀ دیپارتمنت ها و پوهن     

های شبانه را  به ریاست انسجام امـور        
زارت تحصیال ت عالی ارایه     اکادمیک و 

.نمایند
این ماده  ) ۱(گزارش مندرج فقرۀ     )۲(

شامل نحوۀ تطبیق نصاب تحـصیلی ،       
کیفیت ومعیاری بـودن آن، مراعـات       
دسپلین اکادمیکی، فراهم بودن تسهیالت 

عملی، سویۀ تحـصیلی اسـتادان،      کار
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برنامې د عوایـدو او     تحصیلي سویه، د    

.لتونو بېالنس شامل دی
تاْدیبي حکمونه

:نولسمه ماده
که چېرې د ارنې او ېنې په پایله کې         

لوو زده کو پـه     شپېثابته شي چې د     
برناموکې د اکادمیکو او اداري معیارونو     

لـه هغـو خـه      جدي نیمتیاوې او    
سرغونې موجودې دي، د اوند پوهني 

ل او د   ئوي برنامو مـس   تحصیلد شپې د  
ل په  ئوشپې د تحصیلي برنامو عمومي مس     

:الندې توه تاْدیبېي
.لومي ل کې توصیه-۱
.دوه یم ل لیکلی اخطار-۲
تحصیلي برنامه  درېیم ل، د شپې په     -۳

کې له ورسپارل شوې دندې خه وه       
.کېدل
انفاذ

:شلمه ماده
دغه مقرره په رسمي جریده کې د خپرېدو 

.ېې خه نافذېيله ن

ــه  ــد ومــصارف برنام ــیالنس عوای ب
. می باشد

احکام تأدیبی
:ۀ نزدهمماد

و بررسی ثابـت     رگاه درنتیجۀ نظارت  ه
های تحصیالت عالی    گردد که دربرنامه  

ه نواقص وتخلفات جدی ازمعیـار      شبان
اکادمیک و اداری موجود است،      های

مسئول برنامه های تحـصیلی شـبانۀ       
مربوطه و مسئول عمومی برنامه     ی  پوهن

های تحصیلی شبانه ذیالً تأدیـب مـی        
: گردد

. باراول توصیه - ۱
. ردوم اخطارکتبیبا-۲

ــۀ -۳-۳ ــی از وظیف ــوم سبکدوش بارس
ــصیلی  ــۀ تحـ ــه در برنامـ محولـ

. شبانه 
انفاذ
:بیستمۀماد

از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی این مقرره
.نافذ می گردد
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ه ضمیمه) ۱(

ېدو واندیزداېرلوو زده کو د برنامې د شپېد 
د مطالبو شرح د واندیز اجزاْ ه

ارتمنت یا پوهناوند دیپ د نظر و انه ۱
.لوو زده کو د برنامې فارغانو ته د اتیا شرحشپېـ د ۱
.ـ برنامې ته د دوام امکان، په کال کې د متقاضیانو شمېر۲

ېدو اتیاداېرد  ۲

.د ورنيو لوو زده کو سابقه- ۱
.د مجهزو او معیاري ولیو شتون- ۲
.اتو میسروالید عملي کارونو د امکان- ۳
په نظر و انه کې د تدریس د شرایطو و استادانو لست، د هغوی د- ۴

.تحصیلي سویې اوعلمي انې په تفکیک سره
په نظر و انه کې د الروونو او عملي کارونو د پرمخ بیولو لپاره د - ۵

تخنیکي همکارانو لست، د هغوی د تحصیلي سویې او کاري  تجربې په 
.هتفکیک سر

د آسانتیاوو د شتون، کتابتون، انترنت، د کمپیوتر مرکز او د تحصیلي - ۶
. برنامې په ساعتونوکې هغو ته د الس رس د تاْمینولو شرح

د وضعیت کتنه ۳

.مخارجد حق الزحمې او حق التدریس له الرې په کال کې د برنامې - ١
الرې په له ) داخلې(او حق الشمول ) فیس(د تحصیلي حق االجرت - ۲

.کال کې متوقعه عواید
.په افغان باندې په كال كې له دولتي بودجې خه د تمويلولو اتيا- ٣
.د اوندې مؤسسې په تشخيص نورې  اتياوې- ٤

اتیاوې ۴
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تحصیلي 
انه

تحصیل د
درجه

علمي رتبه ولد نوم ه د منلو پاوونه ه

۱
۲
۳

د واندیز کوونکي درې نفـري      
په پېژندنهئت بشهی

۱

د غو مجموع
حاضر غي
موافقې رایې
مخالفې رایې

مستنکفې رایې

د تصویب ه او نېه 
د تصویب متن

د اوند دیپارتمنت تاْیید ۲

د غو مجموع
حاضر غي
موافقې رایې
مخالفې رایې

مستنکفې رایې

د تصویب ه او نېه 
د تصویب متن

یدد پوهني د علمي شوري تاْی ۳

پوهني السلیک او مهرد نوم           ولد          علمي رتبه   :پېژندنهرئیسد 
:  د موافقې نېه او ول

تاْییدرئیسپوهني د د ۴

د غو مجموع
حاضر غي
موافقې رایې
مخالفې رایې

مستنکفې رایې

د تصویب ه او نېه 
د تصویب متن

علمي شوري تاْییدسسې د ؤد م ۵

سسې السلیک او مهرؤمد نوم           ولد          علمي رتبه   :پېژندنهرئیسد 
:  د موافقې نېه او ول

تاْییدرئیسسسې د ؤد م ۶

د غو مجموع
حاضر غي
موافقې رایې
مخالفې رایې

مستنکفې رایې

د تصویب ه او نېه 
تند تصویب م

د اداري شوري موافقه ۷

السلیک او مهر نوم           ولد          علمي رتبه  :پېژندنهرئیسد 
: د موافقې نېه او ول

د اکادمیکو چارو د انسجام ریاست 
د علمي بورد تاْیید

۸

نکی مقامومنظورو
حکم ه، نېه او متند 

د لوو زده کو د وزیر منظوري ۹

ه ضمیمه ) ۲(
ونهد برنامې د منلو او د منظور د اخیستلو پاوپې د ش
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)۱(شماره 

پیشنھاد تدویر برنامھ تحصیالت عالی شبانھ 

اره
شرح مطالباجزای پیشنهادشم

.مربوط یدیپارتمنت یا پوهنرشتۀ مورد نظر ۱

ضرورت ۲
تدویر

.ۀ تحصیالت عالی شبانه شرح نیازمندی به فارغان برنام-۱
.دوام به برنامه ، تعداد متقاضیان در سال مکانا–۲

۳
مطالعۀ 
وضعیت

.تحصیالت عالی روزانه ۀسابق-۱-۱
.موجودیت صنوف مجهزو معیاری -۲-۲
.میسر بودن امکانات کارهای عملی-۳-۳
لست استادان واجد شرایط تدریس با تفکیک سویۀ تحصیلی ورشته علمی -۴-۴

.شان در رشتۀ مورد نظر 
همکاران تخنیکی برای رهنمایی وپیشبردکارهای عملی با تفکیک سویۀ لست -۵

.تحصیلی وتجربۀ کاری شان در رشتۀ مورد نظر 
انترنت ، مرکز کمپیوتر وتأمین ،کتابخانه ، شرح موجودیت تسهیالت -۶

.دسترسی به آن در ساعات برنامه تحصیلی 

نیازمندی۴

.حق الزحمه و حق التدریسقطریمخارج برنامه در سال از- ۱
تحصیلی و حق الشمول )فیس (طریق حق االجرت عواید متوقعه در سال از-۲
. )داخله (
.دولتی به افغانی در سال ۀضرورت تمویل از بودج-۳
. نیازمندی ها به تشخیص مؤسسۀ مربوطساير -۴
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رشتۀ تحصیلیدرجۀ تحصیلیرتبۀ علمولدنامشمارهمراحل قبولیشماره

۱
۲

شهرت مکمل هئیت سه نفری     ۱
پیشنهادۀتهیه کنند

۳
مجموع اعضا

اعضای حاضر

آرای موافق
آرای مخالف

شماره وتاریخ تصویب مربوطید دیپارتمنت أیت۲
متن تصویب 

آرای مستنکف

مجموع اعضا

اعضای حاضر
آرای موافق
آرای مخالف

شماره وتاریخ تصویبی ید شورای علمی پوهنأیت۳
متن تصویب

آرای مستنکف

رتبۀ علمی اسم         ولد  :شهرت رئیس یید رئیس پوهنأیت۴
:تاریخ وصورت موافقه 

ی امضاء ومهر پوهن

مجموع اعضا
اعضای حاضر 

آرای موافق
آرای مخالف

تصویب شماره وتاریخسسه ؤید شورای علمی مأیت۵
متن تصویب

آرای مستنکف 

اسم        ولد                رتبۀ علمی  :شهرت رئیس سسه ؤید رئیس مأیت۶
:تاریخ وصورت موافقه

سسه ؤامضاء ومهر م

مجموع اعضا
اعضای حاضر 

آرای موافق
آرای مخالف

شماره وتاریخ تصویب اداری شورای موافقۀ ۷
تصویبمتن 

آرای مستنکف 

ید بورد علمی ریاست انسجام أیت۸
امور اکادمیک 

اسم           ولد             رتبۀ علمی  :شهرت رئیس 
:تاریخ وصورت موافقه

امضاء ومهر

کننده مقام منظور وزیر تحصیالت عالی منظوری ۹
:متن حکمتاریخ و، شماره

) ۲(ضمیمۀ شماره 
مراحل قبولی وکسب منظوری برنامۀ شبانه 
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:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

لین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـین ومحصـبرای متعلم

فیصد تخفیف ازقیمت روی۱۰فروشی هابا برای کتاب

.دالر امریکائی ) ۲۰۰(: خارج از کشور جلد
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