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  رسیزه
د بېنوا لوړو زده کړو مؤسسې موخه د ډیپارټمنټونو لپاره علمي کادری غړو د استخدام  آسانتیا برابرول دی چې د مختلفو اقشارو 

دغه پالیسسسد د یادپ پروسسسې په متژړ ژ ریی سسسوی دی ژرڅو یو څخه وی او د مؤسسسسسسې لرلیدم میموری  او موخو ژه  وم. وی  
 عادالنه د استخدام پروسه پلد سد او د علمي کادری غړو د استخدام په وخ  کې ورژه مراج ه وسد  

 مبنی
ټول د علمي کادر غړو اسسستخدام چاری چې په بېنوا لوړو زده کړو مؤسسسسسسه کې ژریه کیفی د اانانسسستاج اسسستمد جم وری  د 

م د پوهنتونونو علمي کادر غړو د جذب الیحه لوړو زده کړو مؤسسې ېم دماد ژ دیل شوی (۷۳او  ۷۳ملکي لوړو زده کړو قانوج )
ض پرژه د ژب یچې  لوړو زده کړو مؤسسې پالیسد او د بېنوا او خصسوید لوړو زده کړو مؤسسې علمي کادر غړو ژررر میکانیمم

   د استخدام ټولد ایصلې باید د اعتامد وړ او د ژب یض څخه پرژه م یارونو پر بنسټ مطابق دی برابرونکد دیمسساوی اریستونو 
په پروسسه کې د ټولو اقشسارو لپاره مساوی اریتونو برابرول او ژنوت ژه اامام د بېنوا لوړو   د علمي کادر غړو د اسستخداموی  

 و برخو څخه شمیرل کیفی  زده کړو مؤسسې د لرلیدم میموری  او موخو ژه د رسیدلو لپاره د م م

اج استمد د اانانست پرمخبیولو وسیله ده او ټول پلټنې د یادوند وړ ده چې دغه پالیيس د بېنوا لوړو زده کړو مؤسسې د میموری 
 قوانینو په ړنا ژریه کیفی   نااذه جم وری  د

 د نوي بست لپاره پالن جوړونه 
ه پسه ه ه کار وکړیم د اسسسستخدام پر بورد باندی کتنه وکړی او په خپل ډیپسارټمنټونسه بسایسد خپسل مربوهسه پوهنسد ر ی  ی 

په دغه پروسسه کې ډیپارټمنټونه باید ژنوتم څیړنېم د ژخص  عمومد اکاډمیک وااد کې د نوپ بسس  اانړړژیاوی م لوم کړی  
 او ژخصصد سااې او د غوښتنلیکونو ړومبد ژوب په نظر کې ولری  

ر غړی استخدام د دوو یا زیاژو ډیپارټمنټونو پوری اړه ولری ) د مثال په ژوهه د دوو ډیپارټمنټونو په هنه یسورد چې د علمي کاد
یو مشسم  علمي کادر غړی استخدام( باید د ښکیل ډیپارټمنټونو آمری. لخوا او یا د ښکیل پوهنسي د ر یسانو لخوا موااره لپاره 

 ژرالسه شد  

 د پلټنی رشوع لپاره رسمی اجازه
سسسته ژییید نفکا  کمېټه ژر کتند وروډیپارټمنټونو آمری. د مربوهه پوهنسد ر ی  په مرسسته د اعتج م  ژرژیبوی او ژررر او اد 

ې د نرشسس په موخه رسسسامږ لیفل کیفیم د قراردادی لوړو زده کړو وزارد ژه په ویبسسسایټ ک د رسسسمد هامرند په یسسورد او کیفی
 بو  پاڼه کې رشیک کیفی هامرند په یورد د مؤسسې په رسمد ایس

 :د الندی موارد شتوج بوری دی په اعتج کې
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  بس 

 د استخدام نیټه 

د ژیر اکاډمیک کال ناکام پلټنې او یا هنه پلټنې چې د ژییید وروسته ژنییر موندلد وی باید د رسمد اجازی د ژرالسه کولو پروسه 
 ژکرار کړی  

 د اعالن منت او د بست اعالن 
لپاره باید په پوره ډول کوښښ وسد د هر اعتج لپاره د  وپلد کیدله کړو مؤسسه باور لری چې د عادالنه استخدام بېنوا د لوړو زد

لیکونه غوښسستن اقشسسارو مختلی د امکاج ژر اده ډیر غوښسستنلیکونه جذب کړی  بناد د یو م یاری اعتج م  ژرژیچ چې  ډیر شسسمیر
 جذب وکوالی سد اړی. دی  

I.  ن منت د بست ترشیح او اعال 
بس  د ژرالسه کولو لپاره ژحصیلد درجه او هنه م ارژونه چې د  مبسس  ژرشی  د بس  اعتج لپاره بنسټ جوړوی  د بس  ژرشی 

 کامیاب غوښتنلیک ورکونکد باید ولری ژرشی  کوی 

ه لیفیم د کا  کمېتې ژډیپسارټمنسټ آمر د مربوهسه پوهنسد ر ی  په مرسسسسته د اعتج م  ژرژیبوی او د ژیییدی لپاره ژررر او انف
باکفایتهم وړ او الیق غوښسستنلیک ورکونکد د جذب په موخه د اعتج م  باید ډیر وا سس  ویم د کامیاب تغوښسستنلیک ورکونکد 

ی  کد د بس  په ژرش  ژرڅو په یاد پروسسه کې اشما  وکړی ژشسویق کړیاشسخا  وړژیاوی ژ ریی کړی او ښسسینو او م لول 
  ااه سد چې د بس  د ژریه کولو په وخ  بورود نه ورژه کیفی  هنه وړژیاوی نباید ور ا

د غوښتنلیکونو په ارزونه کې پاملرنه نه ورژه کیفیم بناږ د بس   ېسو  بسس  په ژرشسی  کې د هنو یادونه ندههنه م یارونه چې د 
    ژرشی  باید ډیر وا   او جامع وی

 دی اتمد دی:  )بولډ(  برجستهد بس  په اعتج کې الندی برخې ا ااه کولو ژوییه کیفی او هنه برخې چې 

 د بست عنوان/ رتبه 

  رسمد او غیر رسمد عنوانونه او رژبه 

  )د استخدام حالت )دامئی/قراردادی 

 او د ډیپارټمنټ بیانیه  د بست هدف 

  د ډیپارټمنټ یوه لن ه بیانیه 

  کاندید ژرشی د کامیاب 
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  ژه وم. ویداسد یو جمله چې وښي ارماند کاندید باید ژنوت او د مؤسسې لرلیدم میموری  او موخې 

  د دندی رضوری مهارتونه، د تدریس، څیړنې، او نور رضوری مهارتونو ځانګړی یادونه 

  حداقل وړتوبونه 

 ژحصیلد درجه 

  ژخص 

  خوښونکی وړتوبونه 

  ترشیحی بیانیهد بېنوا لوړو زده کړو مؤسسې 

  د غوښتنلیک الرښود 

 :غوښتنلیک ورکونکد باید الندی اسناد خپل د غوښتنلیک یه  میمه کړی 

 عریضه 

   د سوانحو خل 

 پاژه  /الرښسسود د اداقل درپ مراج و د اړیکو شسسمیرې چې د غوښسستنلیک ورکونکد یه مسسسلکد همکار
 شوی وی

  سوی وی او یا هم په پتج کې لریهنه څیړنې چې د غوښتنلیک ورکونکد په واسطه بشپړ 

 د ژدری  ژجربه او د مؤثر ژدری  ثبود 

 ورستنی نیټه  ثبتولو د غوښتنلیک 

II.  د بست اعالن 
د اعتج م  د ډیپارټمنټ آمر لخوا د پوهنسد ر ی  په مرسته ژرژیچ کیفی او د ژیییدی په موخه ژررر او انفکا  کمېټې ژه لیفل 

 کیفی   سپارل اعتج ژه یوااد ژییید شوی اعتج م کیفی  

 د دامئد بسستونه لوړو زده کړو وزارد ژه د اعتج لپاره لیفل کیفی ژرڅو د یاد وزارد د ویبسایټ له الری اعتج ژه وسپارل سد 
ژرویمد وراو پوری غوښسستنلیک ورکونکد کوالی سسسد خپل غوښسستنلیک په پرلیک )آنتی.( / ایمیکد  ۷۳اعتج د نیټد څخه ژر 

م یاری غوښتنلیک ژرژیبولو لپاره بسنه   وراد غوښتنلیک ورکونکد ژه د یو مکمل او ۷۳ؤسسسې ژه وسپاری  دغه ډول یادی م
 کوی  
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ژرویمد وراو  ۷۳یادی مؤسسسسې ایسسبو  پاڼد په واسسطه اعتج ژه سپارل کیفی  د اعتج د نیټد څخه ژر قراردادی بسستونه د 
 ۷۳په پرلیک )آنتی.( / ایمیکد ډول یادی مؤسسې ژه وسپاری  دغه پوری غوښستنلیک ورکونکد کوالی سسد خپل غوښتنلیک 

 م یاری غوښتنلیک ژرژیبولو لپاره بسنه کوی   وراد غوښتنلیک ورکونکد ژه د یو مکمل او

 شارټلیسټ
 د علمي کادری غړو په اسستخدام کې شارټلیسټ د بنسټیمو پروسو څخه شمیرل کیفیم د شارټلیسټ په پروسه کې د علمي کادری

 یمماو علمي کادر غړو ژررر میکان علمي کادر غړو د جذب الیحه یط د ملکي لوړو زده کړو قوانی.مونکد رشااره غوښتغړیتوب لپ
په دغه پروسه کې د ډیپارټمنټ آمر باید په جدی ډول پاملرنه    ښتونکي د آزمویند پړاو ژه داخل شدمطابق ژثبی  او وروسسته غو
 پروسې ژه م راد کړی   آزمویندمطابق وړ اشخا  وکړی ژرڅو د قانوج او الیحد 

 : پاملرنه وسئ په اانړړی ډول ندی قانوند مواردو ژهد شارټلیسټ په پروسه کې باید ال 

 د غوښتونکي مکمل ش رد 

   د غوښتونکد ایلد ژذکری او ژحصیلد اسنادو )لیسان م ماسټریم او دوکتورا( په مرسته د غوښتونکد د عمر ژثبی 

 وره کې )لیسان  او ماسټری( د چان  د نشتوالد ژثبی  په ژحصیلد د 

  ۳۵۷د هنه غوښسستونکي چې د دولتد پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسسسسسې څخه اارص التحصسسیل سسسوی وی د  رو 
( Bایصسسدی ژثبی  او د هنه غوښسستونکي چې د خارجد پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسسسسسې څخه اارغه وی اداقل )

 وی  هری  درلودونکد 

  لپاره د غوښتونکد غوښتنه او د هنه پایيل ژثبی   بس  ید بل علمي کادر 

   د رشتوی ژسلسل ژثبی 

   سلند ورژه والد ژثبی   ۰۳د هنه رشتد څخه چې اارغه سوی دی او هنه بس  چې غوښتنه ید کړی ده د 

یې د پوهنسد علمي شورام ژررر او د ډیپارټمنټ امر د شسارټلیسسټ پروسسد وروسسته د شسارټلیسسټ سسوی اشخایو نوملړ او دوس
 ژررر په م ر او ال  ډول رسامد انفکا  کمېټهم او د مؤسسې علمي شورا ژه د ژیییدی لپاره رسامد لیفی  د ټولو غوښتونکو دوسیې 

 او علمي ژرای اژو محمم ریاس  ژه لیفل کیفی  

 آزموینه 
 د دامئد بستونو د شارټلیسټ پایله د کندهار پوهنتوج محمم ریاس  ژه د آزمویند د پروسې د پرمخ بیولو په موخه لیفل کیفی  
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هیئ   وریو د قراردادی بسستونو د شسارټلیسسټ پایله د بېنوا لوړو زده کړو مؤسسې ژررر او انفکا  کمېتې ژه راجع کیفی ژرڅو 
 د آزموینې پړاونه ژکمیل کړی  وټاکد او هنه هیئ  د یاد بس  

 هیئت  ژوری
د قراردادی بسستونو د استخدام پروسه په بېنوا لوړو زده کړو مؤسسه کې ژریه کیفیم د شارټلیسټ پروسې د بشپړیدو ورسته د 

اید د یاد ب مؤسسې ژررر او انفکا  کمېټه یو درپ کسیم هیئ  د آزمویند آخیستلو په موخه ټاکد  د ژررر او انفکا  کمېټې مرش
 هیئ  وا  او مسئولیتونه ور په هوژه کړی  

دانو ارزونه د کاندی مصاابد لپاره دپر بنسټ ژرژیچ کړیم  ټاکل سوی هیئ  دنده ده چې د ارزوند م یارونه د بس  د ژرشی   دا د
مصاابه ژریه کړی م ړید مصاابې پوښتنې ژرژیچ ک د ژحریری آزمویند پوښتنې ژرژیچ کړیم ژحریری آزموینه ژریه کړیم وکړیم

 کاندید/کاندیداج ژررر او انفکا  کمېټې ژه وروپیژند   غورهاو 

i.  هیئت جوړښت  ژورید 
 هیئ  باید د هیئ  مرش په شمول اداقل درپ غړی ولری ووری 

 جنسی م قومم مذهچ او علمي سابره له لحاظه متنوت وی ژرڅو د آزمویند په پروسه کې مختلی    د هیئ  غړپ باید د
 دلوری شامل وی لی

  که چیری په ډیپارټمنټ کې د هیئ  د غړیتوب لپاره وړ کساج لف وی نو کیدالی سد د یو بل ډیپارټمنټ علمي  کادر
 غړی ژه د هیئ  د غړیتوب لپاره بلنه ورکړی  

  په قوی ډول د استخدام م ارد ولری د هیئ  غړپ باید 

  کې پلد کړی   په پروسهد هیئ  غړپ باید د هامرند مساوی اری  باندی خرب وی او دغه ایل د آزمویند 

ii.  محرموالی 
محرموالد ژه وم. وی او د کاندیدانو م لوماد باید  د پلټند پروسد په اړه هیئ  باید په خصسوید او عمومد مجالسو کې ووری

په  هیئ  کوالی سسسد ووریکاندیدانو شسسخصسسیاژو ژه د اامام په موخه ده بلکه ژل پټ وسسساژد  محرموالد ژه ومنتیا نه یوااد د 
  ولری ژبرصې د هیئ  څخه دباندی رشیک کیفیآزادانه ډول د کاندید څخه پوښتنې وکړی بیله دې چې ویره 

iii.  وخت 
 خپل د ا الیتونو لپاره د رشوت او ختم نیټه وټاکد   په الندی ډول هیئ  باید ووری

 بیا کتند نیټه ټاکل د غوښتنلیکونو 

 په غوښتنلیک کې د ذکر شوی مراج و یه د اړیکد نیټه ټاکل 
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 د ژحریری آزمویند نیټه ټاکل 

 د مصاابد نیټه ټاکل 

iv.  د ارزونی او غوره کولو معیارونه 
مویند په از دې چې د غوښسسستنلیکونو بیا کتنه رشوت کړی د ارزوند م یارونو یو لیسسسس  ژرژیچ او د  باید مخکد لههیئ   ووری

 مختلفو پړاونو کې د  ره ورکولو سیسټم ژرژیچ کړی 

د ارزوند م یارونه باید جامع او وا س  وی او د ټولو کاندیدانو لپاره په مسساوینه ډول پلد سد  دغه م یارونه کیدالی سد چې 
 په الندی ډول وی: 

 اداقل وړژیا څرنړه چې د بس  په ژرشی  کې ذکر شوی دی 

  څرنړه چې د بس  په ژرشی  کې ذکر شوی دیخوښونکد وړژیا 

 ژحصیلد درجه 

 د ژدری  ژجربه 

  د څیړند شواهد 

ه هیئ  باید پ ووری  وړ ندی پاملرندهنه م یارونه چې د بسس  په ژرشسی  کې یادونه ندی شسوی د ارزوند په پروسه کې د 
 ټول م یارونو باندی خرب وی  

v. د مراجعو رسه اړیکه 
د بیا کتند ورسته باید په هری غوښتنلیک ذکر سوی مسلکد مراج و یه په لیکلد بڼه اړیکه ټینړه هیئ  د غوښتنلیکونو  ووری

کړی او د کاندید په اړه لیکلد م لوماد غوښسستنه وکړی  پاملرنه  باید وسسسد چې د اړیکد په وخ  باید د ټولو کاندیدانو لپاره یو 
 لفو کاندیدانو لپاره مختلی پوښتند څخه جداږ ډډه وسد  سیټ پوښتنې ژرژیچ او د مراج و څخه وپوښتل سد او د مخت

vi.  تحریری آزموینه 
هیئ  باید د اعتج شوی بس  مطابق پوښتنې  وورید استخدام په پروسه کې ژحریری آزموینه د م مو پړاونو څخه شمیرل کیفیم 

وبد م ارژونه او ژحریر م ارژونو  هراه کړی  او د مسسسلکد پوښسستنو پر څنی باید داسسسد پوښسستند هم هراه کړی چې د کاندید د
یو ډول  مویندارزونه وکړی   پاملرنه باید وشسسد چې د ټولو کاندیدانو لپاره باید یو ډول پوښسستنې هراه شسسد او د ټولو لپاره د آز 

   وخ  په پام کې ونیول سد
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vii. مصاحبه 
ولری څرنړه چې دوې  د کاندید ارزونه کوی هیئ  باید په یاد  ووریم مصسساابه د پلټند او غوره کولو پروسسسد م م ژرینه پړاو دی

ریال ارزویم بناد م م دی چې په دغه پړاو کې نه یوااد مسلکد اړخونو یکاندید هم د بېنوا د لوړو زده کړو مؤسسسسې اضسا او چاپ
ه کولو په ی څیړل ژه پاملرنه وشسد بلکه باید کوښسښ وشسد د ښه او دوستانه او د نورو کاندیدانو په پرژله په یو ډول مصاابې ژر 

 واسطه کاندید ژه یو ښه ژجربه ورکړی  

viii. کنټرول سوابقو د 
دیدانو د کان غورههیئ  د مالد او اداری م اونی  په مرسته باید د  ووریکاندیدانو لپاره اړی. دیم  غورهد سسابرد کنټرول د ټولو 

رو په وابکاندیدانو د س غورهسسوابرو کنټرول وکړی په همدې موخه اړی. دی چې د است تمونه په واسطه د مختلفو مراج و څخه د 
 اړه م لوماد ژرالسه شد 

 د پیشنهاد لپاره د کاندیدانو غوره کول
او  سس فونه وارزوی  ووری هیئ  باید د وروسسسته د مصسساابېم ووری هیئ  باید ور ژر وره د مصسساابه شسسوی اشسسخایسسو قوژونه 

و الزمه په ژوااق ورسیدی ن غوره والدکاندید په هوژه کړی  کله چې ووری هیئ  د یو کاندید پر  غورهکامیابد م یارونو مطابق 
 کړی  ژه پیشن اد د ژررر او انفکا  کمېټې مرش  نوموړی کاندیدده چې 

شسوی ندی ور ژر وره ورسته له دې  چلند وسسد  هنه کاندیداج چې غوره ی  یه د هر کاندید یه باید په کااد نماک  او اسساسس
چې ددوی پر اال  باندی ژوااق وشسسول باید د ووری هیئ  مرشسس په واسسسطه اړیکه ټینړه او دوې ژه م لوماد ورکړیم د دوې پر 

 ولیکل شد  " نور د پاملرند وړ ندی"مصاابه وسو_ دوسیو باندی 

بیا اعتج ژه وسپارل شد او یا هم پلټنه و نه پیژندل شو م مه ده چې یاد بس   غورهسته هیڅ یو کاندید که چیری د مصساابې ورو
 )ناکام( وپیژند او پلټنه ژر راژلونکد سمسټر وان وی  

 ( Offer Letterلیک )غوره کاندید ته پیشنهاد 
ژه پیشسن اد کړلم د یادی کمېټې مرشس غوره کاندید برشی کاندید ژررر او انفکا  کمېتې  غورهوروسسته له دې چې ووری هیئ  
یو رسسمد پیشن اد لیک ژرژیچ او غوره کاندید ژه ورکوی  په رسمد پیشن اد لیک کې د الندی  یچینو مدیر ژه ورپیژند او هنه 

 ذکر الزمد دی:مواردو 

 بس  عنواج 

  م اش اندازه 

  د استخدام کال 

  امتحاند دوره 
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  نور م لومادد لموم دید په یورد 

پیشسن اد لیک باید غوره کاندید ژه ورکول سسد او یو کاپد ید د هنه په دوسسیه کې کوسیوول شد  غوره کاندید یوااد یو هفته 
وخ  لری چې د استخدام منل السلیک او مؤسسې ژه وسپاریم د پیشن اد د نه منلو په یورد پیشن اد بیرژه آخیستل کیفی او د 

 وروسته بېنوا لوړو زده کړو مؤسسه کوم قانوند ژ  د نلری  پیشن اد آخیستند د نیټد 

 د پلټنې پای 
 بلل کیفی او پلټنه رسامد پای ژه رسیفی   کامیابد پلټند په پای کې غوره کاندید 

 

 

 و.ش عدیلاتفاق ترح او د رأیو په ( مط ۲۲/۳۰/۹۰۱۱ پروتوکول غونډه نیټه ) ګڼه (۲ د علمي کادر غړو استخدام پالیسی د علمي شورا په )


