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Abstract 
This paper examines the selection method of Academic staff of universities in 
Afghanistan and Iran. Since universities are human resource education centers 
armed with new knowledge and technology; therefore, it is necessary to pay 
attention to the recruitment of expert scientific force and in this regard, they are 
important and necessary to pathology of the current process and the provision 
of appropriate solutions to improve the process the employment of academic 
staff. The present study was conducted using descriptive-analytical method and 
examined the comparative study of employment of academic staff of universities 
in Afghanistan and Iran and this is the conclusion; first; there are tangible gaps 
and drawbacks in the selection of academic staff in Afghanistan and Iran. Second: 
the universities do not have the financial and organizational independence in 
practice, according to the rules and regulations of the two countries, and so 
serious damage has been made to the major goals of the universities in these 
countries. 
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ها علمی دانشگاهمطالعه ی تطبیقی استخدام هیأت
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 یپژوهش یعلم

 رانیا و افغانستان  در هادانشگاه یعلمأت یه استخدام یق یتطب ی  مطالعه

   ٢خیراندیش ادخداد *١آیت موالئی 
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 . رانیا همدان، نا،ی س یبوعل دانشگاه  ،یانسان علوم دانشکده ،یعموم حقوق گروه ارشد  کارشناس ٢
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 چکیده
هیأت  اعضای  گزینش  ی  شیوه  بررسی  به  نوشتار  این  دانشگاه در  کشور علمی  دو  در  ها 

ها مراکز تولید علم و تربیت نیروی دانشگاهشده است. ازآنجاکه  افغانستان و ایران پرداخته
آوری نوین هستند. از این رو، توجه به استخدام نیروی علمی انسانی مصلح ، بادانش و فن 

شناسی روند موجود و ارائه ی راهکارهای متخصص ضروری است و از این لحاظ، آسیب  
بهبود روند استخدام هیأت  با  علمی مهم و ضروری است. پژوهمناسب جهت  ش حاضر 

علمی در ای استخدام هیأت تحلیلی به بررسی مقایسه  ـاستفاده از روش تحقیق: توصیفی
نتیجه دانشگاه  چنین  و  پرداخته  ایران  و  افغانستان  و  های  خألها  اول:  است؛  شده  گیری 

دارد. دوم: با    علمی در افغانستان و ایران وجودنواقص محسوس در قسمت گزینش هیأت 
قوانی  به  دانشگاهتوجه  دو کشور،  این  در  مقررات حاکم  و  و  ن  مالی  استقالل  عمل  در  ها 

های این کشورها سازمانی ندارند و از این ناحیه آسیب جدی متوجه اهداف بزرگ دانشگاه 
های ایران به نسبت افغانستان از استقالل نسبی در خصوص گردیده است. سوم: دانشگاه 

 سازمانی، برخوردار هستند.  هایعلمی و سایر فعالیت استخدام هیأت 

 کلیدواژه ها: 
  دانشگاه، ،یعلمأتی ه استخدام، 

 یسازمان  و یمال استقالل
 

 مقدمه ١
محسوب  دانشگاه  کشورها  ی  توسعه  و  رشد  مراکز  ها 

کوچک می  اهداف  از  یکی  دانش  آموزش  شوند، 
که شود؛ درحالی های بزرگ در جهان محسوب می دانشگاه 

توسعهبرنامه  دولتهای  کاربردی  و  دانشگاهای  را  ها  ها 
و  می  تحقیق  علوم،  نمودن  کاربردی  علم،  تولید  نویسند، 

 
 ی موالئ تیآ: نویسنده مسئول* 

 ،یاجتماع علوم و حقوق دانشکده ،یعموم حقوق گروه آدرس:
 ران یا  ز،یتبر ز، یتبر  دانشگاه

  amulaee@tabrizu.ac.ir ایمیل:
 -  تلفن:

 

 ها است. رئیس ل کار دانشگاهای محصوراهبردهای توسعه
ها  جمهورها، مدیران و رهبران گذشته، امروز و فردای دولت

ها سر  افرادی بودند، هستند و خواهند بود که از دانشگاه 
بیرون آورده و یا خواهند آورد و این محصول کار و تالش  

دانشگاه علمی  ـ  انسانی  بهنیروی  است.  دیگر، عبارت ها 
تحوالت است و این تحوالت نقش به  ها سرمنشأ دانشگاه 

 ها و جهان دارند.سزایی در آینده ملت
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دانشگاه  که  آنجائی  و  از  دانش  تولید  برای  محلی  ها 
پایه از  یکی  با  کار  این  و  هستند  افراد  اصلی  تربیت  های 

اعضای  دانشگاه  محقق   باشند علمی می هیأت ها که همانا 
، مدیریت کارآمد آموزش عالی در دانشگاه  روشود، ازاینمی 

همانا آماده کردن    که  استبا یک هدف نهایی بزرگ عجین  
برآورده   و  اجتماع  در  معقول  رفتارهای  ارائه  برای  افراد 

) است  اجتماع  آن  عصری  انتظارات   ,Boellenساختن 
). پس الزم است برای گزینش چنین اشخاصی  92 :1994

سرن و  مهم  بس  جایگاهی  در  کل  وشتکه  برای  که  ساز 
گیرند، دقت و توجه الزم صورت بگیرد تا  مملکت قرار می

کم بهافراد  قرار توان  مقامی  در چنین  افراد شایسته  جای 
 نگیرند.

نماید تحقیق پیش رو از این لحاظ پراهمیت جلوه می 
نیافته، هنوز به اهمیت و جایگاه که در کشورهای توسعه

علمی که ستون اصلی این تها و اعضای هیأ رفیع دانشگاه 
شود. از جانب دیگر عقب  مراکز است، وقعی گذاشته نمی

های ما از کاروان علم و دانش، ناشی از عدم  بودن دانشگاه 
قانونی و گزینش مدیران و معلمان  توجه در ساحت های 

برنامه   ما همچنان  شایسته در سیستم سازمانی هست. 
چه در الیه ی اراده   عملیاتیِ عملی چه در الیه ی تقنینی و

  ی سیاسی رهبرانمان، برای رشد و توسعه ی مراکز علمی
از مسیر   به حد وسیعی  را  ما  این مسئله  نداریم. حاصل 

به دانش  نگه  اصلی  برنامه  دور  ما  هرگاه  است.  داشته 
ها در نهادهای علمی خود طرح  مناسب برای جذب بهترین

اداره این   نماییم و ازلحاظ مدیریتی سیستم مناسب جهت
سیاست   ی دست  بازیچه  که  طوری  کنیم؛  ایجاد  نهادها 

های استواری  مداران نشوند، آن گاه خواهیم توانست گام 
مسئله   این  حقیقت  در  برداریم.  دانش  و  علم  مسیر  در 
باعث ایجاد انگیزش برای نویسندگان جهت تحقیق در این  

 خصوص گردیده است.

علمی هیأت تحقیق پیش رو با بررسی روش استخدام  
در افغانستان و ایران، درصدد این است تا نشان دهد که  

شایسته  حداقلی  معیارهای  استخدام  آیا  درروند  ساالری 
گردد یا خیر؟ به نظر  افراد به چنین مقام شامخ لحاظ می 

علمی در  های جدی درروند استخدام هیأت رسد آسیب می 
هنودانشگاه  و  داشته  وجود  کشور  دو  این  دولتی  ز  های 
 اند.ها به استقالل مالی و سازمانی دست نیافته دانشگاه 

گزینش   ی  نحوه  تطبیقی  بررسی  خصوص  در 
ها در افغانستان و ایران تاکنون مقاله  علمی دانشگاههیأت 

شناسی و یا کتابی نگاشته نشده است؛ اما در مورد آسیب
ای با  ها در ایران، درمقالهعلمی دانشگاهروند گزینش هیأت 

هیأت «آسیب  عنوان جذب  فرایند  در شناسی  علمی 
فناوری»  دانشگاه و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دولتی  های 

)، از جنبه ی مدیریتی به موضوع نگاه شده ۱۳۹۵(مصدق،  
که در این تحقیق بیشتر از عینک حقوق نگاه  است، درحالی 

مصطفی   قلم  به  دیگری  مقاله  در  همچنین  است.  شده 
ها، توجه  و سازمانی دانشگاه  معین در مورد استقالل مالی

دانشگاه روی  نوشتار  و  اصلیِ  اروپایی  کشورهای  های 
اشاره هیچ  و  بوده  دانشگاه آمریکایی  به  دو  ای  این  های 
روی  عنوان معضل بزرگ پیشکشور نشده است. آنچه به 

گردد، نبود کتاب و مقاله ی مرتبط  این تحقیق محسوب می 
کتر محمودی در کتاب با این حال، آقای دبا موضوع است.  

«درآمدی برفرایند تعقیب انتظامی اعضای هیات علمی در 
ایران»، نظام تعقیب انتظامی اعضای هیأت علمی در ایران  

اند. از جانب دیگر با توجه به  گذاشتهرا به بحث و بررسی  
چنددستگی قوانین و مقررات حاکم در این زمینه و تغییر  

 ق را دشوار ساخته است.ها، کار تحقیزودهنگام هر یک آن 

روش تحقیق بر محور توصیفی ـ تحلیلی استواراست، 
کتابخانه  از شیوه ی  با استفاده  ابتدا  این اساس،  و بر  ای 

مطالعه ی قوانین و مقررات حاکم در هردو کشور، نحوه ی 
هیأت  دانشگاه گزینش  را  علمی  ایران  و  افغانستان  در  ها 

قررات و قواعد مرتبط، بررسی نموده و درنهایت، با تحلیل م
هایی حلشناسی نحوه ی گزینش پرداخته و راهبه آسیب 

 ها ارائه خواهیم نمود.برای برطرف ساختن آسیب 

 کلیات موضوع ۲
 استخدام  ۲٫۱

استخدام واژه ی عربی و معنی لغوی آن خدمت خواستن، 
برای خدمت خواستن و خادم خواستن است. در اصطالح 

سله قواعد و مقررات حقوقی، حقوق استخدام به یک سل
ها، افراد بنا بر ایجابات شغلی و  اشاره دارد که مطابق آن 

عمومی، بخش  کشور می   نیاز  اداری  سیستم  وارد  توانند 
). بحث حقوق استخدام ۴۰۷: ۱۳۹۰شوند (محمدی تمکی،  

می پررنگ  اوایل  زمانی  از  باشیم  داشته  نظر  در  که  شود 
در   دولت  مداخله ی  اثر  در  بیستم  امور مختلف سده ی 

جامعه و رونق ایده دولت رفاه، ضرورت ورود گسترده افراد 
به سیستم احساس شد و برای نظم و نسق امور، تصویب 
که  گردید  الزم  خصوص،  این  در  مقرراتی  مجموعه 
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می  نامیده  استخدامی»  «حقوق  (عباسی،  درمجموع،  شود 
به ۲۱۵:  ۱۳۹۵ مقررات  خصوص  در  نیروی  ).  کارگیری 

ان به طور کلی دو روش اصلی حاکم است.  انسانی در جه 
روش نخست روشی است که در آن مقررات واحدی برای 
مانند   دارد؛  وجود  و خصوصی  دولتی  بخش  در  استخدام 

شده چه در بخش دولتی و  انگلستان که بر افراد استخدام
کار حاکم است.   مقررات حقوق  در بخش خصوصی،  چه 

ر ایران. در این روش دوم، روشی دوگانه است؛ مانند کشو
دستگاه در  که  افرادی  می کشور،  کار  دولتی  در  های  کنند 

چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین  
شوند و افرادی که  استخدام بخش عمومی به کار گرفته می

کنند در چارچوب قانون کار به  در بخش خصوصی کار می 
)؛  ۲۰۲:  ۱۳۹۶شوند (امامی، استوار سنگری،  کار گرفته می 

علمی» شیوه ی  اما باید توجه داشت که استخدام «هیأت 
در   و  داشته  «کارگران»  و  «کارمندان»  از  جدا  و  مستقل 

هیأت  استخدام  ایران،  و  افغانستان  اداری  علمی حقوق 
از ماده    ۱۵ها تابع قوانین خاص خود است. فراز  دانشگاه 

آیین یک  هیأتی  استخدامی  دانشگاهنامه  در  علمی  ها 
یران، چنین مقرر داشته است: «استخدام عبارت است از ا

فرآیند پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در موسسه 
پست از  دریکی  تصدی [دانشگاه]،  بال  سازمانی  های 

های پیمانی، رسمی آزمایشی و  مصوب، به یکی از وضعیت
 نامه.» رسمی قطعی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین

 ها نشگاهاهمیت استقالل دا ۲٫۲
ها یک امر نسبی است که  استقالل یا خودگردانی دانشگاه

در کنار جایگاه عالی، شخصیت حقوقی مستقل، هماهنگی 
های  های آموزشیـ  پژوهشی و ضرورت تأمین کمکسیاست 

بر در  را  نهادها  سایر  و  دولت  میمالی  گفته  شود  دارد. 
و  دانشگاه  علمی  کیفیت  ازنظر  معتبر  و  شاخص  های 

آنبهره اجتماعی،  بودهوری  و  هایی  مالی  استقالل  که  اند 
).  ۱۳۸۶و معین،    ۱۳۷۶اند (ر.ک: هایدگر،  سازمانی داشته

در   آن  علمی  کیفیت  تضمین  معنی  به  دانشگاه  استقالل 
در کوتاه مسئله  این  که  گفت  باید  اما  نیست؛  مدت 

در  نوآوری  علمی،  استقالل  ازجمله؛  نتایجی  درازمدت 
درعرصه مختلف  وجود    های  به  را  علمی  کیفیت  و  علوم 

علمی، می  رکود  مدیریتی،  بحران  این مسئله،  آورد. عکس 
وجود  های سیاسی و از بین رفتن آزادی علمی را بهمداخله

 
1 Islamic Education Scientific and cultural 
organization. 

). سازمان علمی آموزشی و  ۲۳:  ۱۳۸۶خواهد آورد (معین،  
(آیسیکو) اسالمی  سال   ١فرهنگی  اشعار    ۲۰۰۵در  چنین 

های آموزشی خود متحول  م داشت: «هر کشوری که در نظا
نشود و مدیریت کارآمدی اتخاذ نکند، متوقف خواهد شد  

 ). Altvaejery, 2005: 15بسا به تأخیر خواهد افتاد»(و چه

ها نیازمند  تعداد زیاد دانشجویان و متقاضیان دانشگاه 
آزمایشگاه  ایجاد  آموزشی،  محیط  مکان توسعه  های  ها، 
اساتی جذب  و  تربیت  تدریسی،  و  مناسب  متخصص  د 

ها به دولت متکی  مدیران موفق است. پس هرگاه دانشگاه 
بوده واستقالل مالی و سازمانی نداشته باشند، تنها بودجه  

نیاز همه نیازها را برآورده سازد، پس  تواند ایندولتی نمی 
ها احساس به استقالل، حقوقی، مالی و سازمانی دانشگاه

از زمانمی  با استفاده مناسب  تا  و طرح راهکارهای    شود 
مناسب برای فائق آمدن به این مشکالت و برآورده ساختن  
نیازهایشان اقدام نمایند. یکی از راهکارهای مهم دیگری که  

اروپایی، در  دانشگاه  در کشورهای  های مستقل مخصوصاً 
المللی از های مردمی و نهادهای ملی و بینکنار جذب کمک

نموده استفاده  بنگآن  تأسیس  شرکت اه اند،  یا  های  ها 
بنگاه این  ایجاد  است.  میدانشگاهی  باعث  گردد، ها 

ها با کسب درآمدهای مناسب از طریق بازرگانی دانشگاه 
کردن بعضی خدمات دانشگاهی به توسعه و پیشرفت خود  

های دیگری نیز برای  ). راه۴۵:  ۱۳۸۴اقدام نمایند (شمس،  
توان به  می شده است که  تأمین منابع مالی در نظر گرفته

موردی؛   هزینه   -۱شکل  طرف  پرداخت  از  تحصیلی  های 
از طریق مؤسسات تحقیقاتی    -۲دانشجویان و والدینشان.  

  - ۴دهندگان از طریق دولت.  مالیات   -۳ها.  و سایر سازمان 
).  ۱۰۳:  ۱۳۷۵های خیریه را نام برد (قارون،  افراد خیر و بنگاه

ترین  رسد مهممی   در کنار استقالل مالی و سازمانی، به نظر
دانشگاه استقالل  امر  در  شخصیت  گام  شناسایی  ها، 

این خصوص،  در  و  است  نهاد  این  برای  حقوقی مستقل 
«قانون  اساسی  عنوان  با  مادر،  قانون  تصویب  راه،  ترین 

استقالل دانشگاه» با ضمانت اجرای قدرتمند و قوی است  
نتیجه). پس می ۱۷:  ۱۳۹۵(موالئی،   د  گیری کر توان چنین 

های کارآمد و مفید، باید در جهت که برای داشتن دانشگاه
 نمود.  ها اقدامتضمین استقالل حقوقی، مالی و سازمانی آن



 

149 

 ۱۶۱ تا  ۱۴۵صفحات  – ۱۳۹۹  زمستان و زییپا - ۲ شماره ،۴ دوره

 

Comparative Law Biquarterly 
 پژوهشنامه حقوق تطبیقی 

 دانشگاه  ۲٫۳
در این پژوهش هدف ما از دانشگاه در افغانستان و ایران  

های دولتی است علمی، دانشگاه و مسئله استخدام هیأت 
ای  موسسهنه خصوصی. موسسه ی تحصیالت عالی دولتی  

است که از طرف دولت تأسیس، موردحمایت مالی واداری 
اداره و رهبری می (بند  قرارگرفته و  قانون    ۳ماده    ۲شود. 

[قانون  بعد  به  این  از  افغانستان،  ملکی  عالی  تحصیالت 
صراحت این ماده، موسسه ی  تحصیالت عالی ملکی]). به 

ه از یا دانشگاه، نهادی است ک ٢تحصیالت عالی، پوهنتون
شود؛ از جانب دیگر  طرف دولت تأسیس گردیده و اداره می 

حمایت مالی واداری آن به عهده ی دولت است. مفهوم  
ها را در  این ماده، اصل استقالل مالی و سازمانی دانشگاه

می  منتفی  افغانستان،  افغانستان  اداری  نظام  در  سازد. 
استقالل حقوقی  از  پوهنتونها  قبیل  از  عمومی  مؤسسات 

رخوردار نیستند و این درواقع یکی از موانع رشد و تکامل  ب
است   حالی  در  این  است؛  نهادها  کشورهای  این  در  که 

و  توسعه هستند  دولتی  مؤسسات  مؤسسات،  این  یافته 
می درعین برخوردار  کامل  استقالل حقوقی  از  باشند.  حال 

دانشگاه درگذشته  که  اینجاست  افغانستان،  جالب  های 
اما در حال حاضر  شدن پیش می سوی مستقل  به  رفتند؛ 

-۱۷۶:  ۱۳۹۴این رویکرد کامالً ضعیف شده است (دانش،  
بنیادهای  ۱۷۵ در ضعِف  باید  را  آن  بنیادین  دلیل  البته   .(

 دولت جستجو کرد.

علمی در  در ایران نیز در پی بررسی روش گزینش هیأت
آییندانشگاه  ماده ی یک  در  که  دولتی هستیم  نامه  های 

هیئت نگاه استخدام  در  است.  آمده  آن  توضیح  علمی 
هیأت  گرفتن  نظر  در  با  دانشگاه نخست،  و  امنای  ها 

مصرف  بخش  در  مخصوصاً  هیأت  این  به  که  اختیاراتی 
داده یکبودجه  ماده  گرفتن  نظر  در  با  و  است   ٣شده 

توان  های توسعه ی کشور» می «قانون احکام دائمی برنامه
دانشگاه ایرانگفت  به    های  نسبت  نسبی،  استقالل  از 

 
پوهنتون، یکی از مصطلحات اداری کشور افغانستان است که   ۱ 

  رود.جای واژه دانشگاه به کار می به
ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و  «دانشگاه  -۱ماده   ۱

  شورای   از  مجوز  دارای  که  فناوری  و  علم  پارکهای  و  هافرهنگستان
  و   فناوری  و  تحقیقات  علوم،  هایوزارتخانه  عالی  آموزش  گسترش

ذی درم  بهداشت، قانونی  مراجع  سایر  و  پزشکی  آموزش  و  ربط ان 
مقرراتمی و  قوانین  رعایت  بدون  بر   باشند،  حاکم  عمومی 

به دولتی  کشورویژه  دستگاههای  عمومی  محاسبات  قانون  ،  قانون 

حال، باید های افغانستان برخوردار هستند. باایندانشگاه 
دانشگاه نیز  ایران  موانع  اذعان کرد که در  با  اساس  از  ها 

علی و  است  بوده  مواجه  شخصیت  زیادی  شناسایی  رغم 
ویژه ها، اسناد باالدستی، میان دستی و به حقوقی دانشگاه

گیری  های حاکم، امکان شکلولت های عملی حاکم بر درویه
دانشگاه  این  مواجه استقالل  امتناع  با  «عمل»  در  را  ها 

به  است  مستقِل نحوی ساخته  شخصیِت  از  نوعی  که 
شود. در عمل، این فانتزی گونه از این نهادها مشاهده می

انقالب   عالی  شورای  عالیۀ  کنترِل  و  اقتدار  تحت  نهادها، 
آوری قرار دارد و این و فن  فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات

دانشگاه حقوقی  شخصیت  برده  موضوع  محاق  به  را  ها 
 ). ۲۵:  ۱۳۹۵است (موالئی، 

نهادهای ذیصالح جهت گزینش  ۳
 علمی عضو هیأت

نامه استخدامی  آئین  ۸و    ۷در افغانستان به استناد مواد  
هیأت  دانشگاه اعضای  گروهعلمی  دانشکدهها،  و  های ها 

مس تحصیلی  عضو  نهادهای  گزینش  صالحیت  تقل، 
 علمی رادارند.هیات 

الیحه ی شمولیت در کادر    ۷با در نظر گرفتن ماده ی  
هیأت  عضو  گزینش  صالحیت  سپردن  به  علمی،  علمی 

گروهدانشکده و  اشتباه  ها  افغانستان،  در  آموزشی  های 
زیرساخت چراکه  عملیاتی  است.  الزِم حقوقی جهِت  هایِ 

صل حکومت قانون در این نمودِن اقدامات در چارچوب ا
برای   فضا  درنتیجه  و  است  نگرفته  شکل  نهادها 
سوءاستفاده از اختیارات توسط مراجع اداری فراهم است.  

های کالن دولتی  ها، چه در منصب کارگزاران اجرایی دستگاه
ها و مراکز  و چه در سطوح پایین مدیریت و چه در دانشگاه

ی، زبانی، مذهبی  علمی، در خأل حکومت قانون، مسائل قوم 
کنند و در نبودِ نظارِت قدرتمندِ قضایی، و سمتی را لحاظ می

توان مطمئن بود که رئیس دانشکده و یا مدیر گاه نمی هیچ

کشوری خدمات  برگزاری  ،  مدیریت  و   مناقصات قانون  اصالحات  و 
آیین و  در چهارچوب مصوبات  فقط  و  آنها  بعدی  های نامهالحاقات 

مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی مصوب هیأت امنا که 
وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،     حسب مورد به تأیید

فرهنگستان مورد  در  و  پزشکی  آموزش  و   تأیید  به  هادرمان 
تحقیقاتی    و  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاهها  مورد  در  و  جمهوررئیس

وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  
 کنند.» رسد، عمل میمی

https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/mohasebat/641-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/modiriat/52-1390-03-13-17-51-08.html
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/modiriat/52-1390-03-13-17-51-08.html
https://shenasname.ir/tec/monaghese/2055-830125.html
https://shenasname.ir/tec/monaghese/2055-830125.html
https://shenasname.ir/tec/monaghese/2055-830125.html
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معین  معیارهای  تنها  پذیرش گروه  برای  را  قانون  در  شده 
راهعلمی لحاظ  هیأت  تغییر  کنند.  این مسئله  حل حقوقی 

که نحویادر است؛ به شیوه ی گزینش و تصویب قانون م
خود  مدیریت  تحت  و  شفاف  قانون  یک  چارچوب  در 

ها و نظارت وزارتخانه،  ها و با نظارت قضایی دادگاه دانشگاه 
(موالئی،   یابد  پایان  و  آغاز  استخدام  ).  ۲۲:  ۱۳۹۵فرآیند 

ها بایستی با نظارت وزارت تحصیالت  وجود دانشگاهبااین
دادگاه  و  باعالی  معین  زمان  در  و   ها،  شرایط  تمام  ذکر 

-ها و سامانهمعیارهای الزم برای استخدام از طریق رسانه 
های دیداری، شنیداری و...، اعالن نمایند، واجدان شرایط 

ثبت جریان  اتمام  از  فهرست بعد  شدن  مشخص  و  نام 
تعیین  زمان  در  در  نهایی  نمایند.  شرکت  آزمون  در  شده 

ه وزارت علوم، جمهوری اسالمی ایران بر اساس طرح و برنام 
هیأت  جذب  برای  فناوری،  و  مرجع؛ تحقیقات  سه  علمی 

اجرایی   هیأت  و  جذب  مرکزی  هیأت  جذب،  عالی  هیأت 
شده است. هیأت عالی جذب زیر نظر  جذب در نظر گرفته 

فرهنگی تشکیل می  انقالب  عالی  که  شورای  گردد؛ طوری 
 ٤دبیرخانه هیأت نیز در این شورا هست.

بند   استناد  اعضای  آئین  ۱ده  ما  ۱۱به  استخدامی  نامه 
در  هیأت  که  است  هیأتی  جذب  مرکزی  هیأت  علمی، 

چارچوب ضوابط و مقررات تعین شده از سوی شورای عالی  
انقالب فرهنگی، در وزارت تشکیل و متکفل اعمال وظایف 

هیأت  اعضای  خصوص  در  محول  اختیارات  علمی و 
ری  ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناودانشگاه 

نامه استخدامی، عالوه آئین   ۱ماده    ۱۲هست. به استناد بند  
بر هیأت مرکزی جذب، هیأت اجرایی جذب نیز در هر یک  

یا به از دانشگاه  صورت ها ایجاد گردیده است. این هیأت 
های  صورت مشترک مطابق اهداف و برنامه مستقل و یا به 

 گردد.شورای عالی انقالب فرهنگی ایجاد می 

علمی از  ایران نظر به اینکه صالحیت گزینش هیأتدر 
شود و در عوض های آموزشی آغاز نمیها و گروهدانشکده

هیأت   و  جذب  عالی  (هیأت  دیگر  باصالحیت  کمیته  دو 
هیأت  گزینش  صالحیت  جذب)  رادارند، مرکزی  علمی 

علمی باشخصیت حقوقی توان گفت که استخدام هیأتمی 
ها است  و ناقض استقالل آن   ها همسویی نداشته این نهاد 
که صالحیت استخدام )؛ اما نظر به این۲۲:  ۱۳۹۵(موالئی،  

 
نامه تشکیل هیهات عالی جذب اعضای  آئین  ۴و  ۱مفاد مواد  ۱

بعدی   اصالحاتها و مراکز عالی کشور با علمی دانشگاههیئت

دانشکده و  گروها  گرفته از  به  ها  نسبت  است،  شده 
 گردد.افغانستان یک نقطه قوت محسوب می 

 شرایط داوطلبان ۴
در چارچوب منظومه ی حقوقی افغانستان و ایران، افرادی 

ستادی را احراز نمایند که ها سمت اتوانند در دانشگاه می 
واجد شرایط عمومی، اختصاصی و اعتقادی به شرح ذیل  

 باشند: 

عنوان شرایط عمومی استخدام به ۴٫۱
 علمیعضو هیأت 

شرایط عمومی استخدام در حقیقت آن عده از معیارهایی  
خواهد  هستند که در قوانین کشورها برای هر فردی که می 

در افغانستان به    شود.وارد دستگاه عمومی شود لحاظ می 
قانون کارکنان خدمات ملکی، شرایط ذیل    ۷استناد ماده  

می  شمار  به  استخدام  عمومی  شرایط  که  ازجمله  آیند 
 گردد:ها را نیز شامل می علمی دانشگاههیأت 

).  ۷م    ۱» بند  ۱داشتن تابعیت افغانستان (ردیف «    )أ
می  نظر  شرط، به  این  آوردن  علل  ازجمله  رسد 

نی از  بردن  استفاده  بین  از  و  کشور  انسانیِ  روهای 
در   افرادی  جذب  آن،  از  مهمتر  و  بیکاری  معضل 
سیستم است که به لحاظ سیاسی عالیق ملی داشته  
یادشده   شرط  که  گفت  باید  لحاظ  این  از  باشند، 

ماده   استناد  به  است.  مناسب  و  قانون    ۴معقول 
اسالمی   جمهوری  ی  تبعه  افغانستان،  تابعیت 

ا شخصی  که؛  افغانستان  این    -۱ست  انفاذ  از  قبل 
باشد.   داشته  افغانی  تابعیت  تابعیت    -۲قانون 

جمهوری اسالمی افغانستان را بر اساس احکام این 
بیان  دوم  بند  نماید.  حاصل  تابعیت  قانون  کننده 

افراد می  که  این مفهوم  به  با  اکتسابی است  توانند 
تابعیت   قانون،  در  شده  تعیین  شرایط  به  توجه 

مطرح  افغانستان   که  پرسشی  کنند.  کسب  را 
گردد این است که آیا دارندگان تابعیت اکتسابی  می 

ها و علمی وارد دانشگاهعنوان هیأت توانند بهنیز می 
های خدمات ملکی شوند یا خیر؟ قانون  سایر بخش 

قانون   و  ملکی  خدمات  کارکنان  قانون  تابعیت، 
اختیار   سکوت  افغانستان  ملکی  عالی  تحصیالت 

شورای عالی  ۸۷.۲.۱۰و  ۸۶.۴.۱۹مورخ  ۶۲۳و  ۶۰۸جلسات  مصوب
 انقالب فرهنگی. 
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بیان  انکرده د. به نظر نویسندگان سکوت به معنی 
دست   به  را  اکتسابی  تابعیت  که  اشخاص  و  بوده 

توانند عضو  آورند هم مانند سایر اتباع افغانستان می 
 ها شوند. علمی دانشگاههیأت

). به استناد ماده  ۷م    ۱» بند  ۲معیار سن (ردیف«    ) ب
برای   ۷ سن  معیار  ملکی،  خدمات  کارکنان  قانون 

سال    ۶۴سال تا    ۱۸صورت کلی  ستخدام بهداوطلبان ا
گذار حداقل و حداکثر سن را تمام است؛ یعنی قانون

برای داوطلبان استخدام تعریف نموده است؛ اما در  
هیأت به  ورود  داوطلبان  دانشگاهمورد  در  علمی  ها 

 ) معیار  این  دانستن  الزم  ضمن  )  ۶۴  -۱۸افغانستان 
درک تحصیلی  معیار دیگری را نیز با در نظر گرفتن م

ماده   سوم  بند  استناد  به  است.  نموده    ۳۷لحاظ 
سن   حداکثر  داشتن  ملکی،  عالی  تحصیالت  قانون 

هیأت  به  ورود  متقاضی  مدرک برای  با  علمی 
شده است سال در نظر گرفته   ۳۵کارشناسی ارشد،  

همین قانون، برای   ۳۸و نیز مطابق بند چهارم ماده  
حداکثر دکتری،  تحصیلی  مدرک    ۴۰سن    دارندگان 

 سال تمام ذکرشده است.
عامه      )ج صحت  وزارت  از  سالمت  تصدیق  داشتن 

بند« ۹) و (ردیف«۷» م  ۳(ردیف« قانون     ۳۷» م  ۱» 
به نظر می  افغانستان).  ملکی  عالی  رسد  تحصیالت 

به   ورود  متقاضی  برای  بهداشتی  گواهی  داشتن 
با  هیأت  فرد  است چون  و ضروری  الزم  علمی شرط 

تواند امور درسی و پژوهشی  ی ذهن یا جسم بیمار نم
وجود  که بایسته است انجام بدهد. باایننحویرا به 

هیأت به  ورود  برگه متقاضی  گرفتن  با  علمی، 
از   یکی  به  دانشگاه،  از  سالمت  گواهی  درخواست 

های دولتی مراجعه نموده، تأییدی پزشک، بیمارستان 
که   عامه  صحت  ریاست  و  بیمارستان  مسئول 

نظ  زیر  می بیمارستان  فعالیت  آن  به  ر  را  نماید 
 نماید.دانشگاه مربوط تقدیم می 

به     )د محکومیت  محکمه  عدم  نهایی  و  قطعی  حکم 
). شخصی  ۷»م  ۴ذیصالح به ارتکاب جنایت (ردیف«

علمی است نباید توسط  که متقاضی ورود به هیأت 
محکوم جنایت  جرم  به  ذیصالح  مجازات  دادگاه  به 

جزای افغانستان، کد  ۲۶شده باشد. به استناد ماده  
ازنظر شدت مجازات به سه دسته (قباحت،  جرایم 

شده است و به استناد ماده  جنحه و جنایت) تقسیم 
ترین نوع جرم بوده که  این قانون، جنایت بزرگ   ۲۹

جزای آن حبس و یا اعدام است. البته حکم دادگاه 
می  شمرده  قطعی  و  نهایی  زمانی  که  ذیصالح  شود 

گانه (بدوی، تجدیدنظر ای سه همراتب دادگاه سلسله 
 و تمیز) را طی و دادگاه تمیز آن را تائید نموده باشد. 

نامه استخدامی و با در  آئین   ۴در ایران به استناد ماده ی  
ی   ماده  گرفتن  مدیریت خدمات کشوری،   ۴۲نظر  قانون 

شرایط  از  باید  موسسه  در  خدمت  به  ورود  متقاضیان 
 عمومی ذیل برخوردار باشند: 

عدمتا    )أ و  ایران  اسالمی  جمهوری  یا  بعیت  تغییر 
خدمت؛  دوران  طول  در  مضاعف  تابعیت  کسب 

قانون مدنی و بند «الف»    ۹۹۱تا    ۹۷۷(موضوع مواد  
هیأت آیین  ۴ماده   اعضای  استخدامی  علمی نامه 

). با در نظر گرفتن منطوق و  ۱۳۹۵مصوب شهریور  
مدنی در خصوص تابعان  قانون  ۹۸۲مفهوم ماده ی  

ممنوعیت  اکتساب عدم  به  نظر  که  گفت  باید  ی 
گونه استخدام در بندهای یک تا نه این ماده برای این

تابعان، باید گفت که چنین افرادی از حق استخدام 
 برخوردارند. 

به گروه    ) ب یا وابستگی  های عدم سابقه ی عضویت 
سیاسی معارض با نظام اسالمی ایران (بند «د» ماده  

ل امنیت ملی در نظر  )؛ این شرط به خاطر مسائ ۴
نظام  گرفته  با  که  شخصی  طبیعتاً  است.  شده 

جمهوری اسالمی در تضاد بوده و عضویت گروهای  
نظام   وارد  نیست  داشته، شایسته  را  نظام  مخالف 
اداری شود. در افغانستان هرچند این شرط در نظر  

ادارات برگه اما در عمل  را  گرفته نشده است؛  هایی 
ه متقاضی به نهادهای  جهت تصدیق عدم سوءسابق

 فرستند.امنیتی این کشور می 
مناهی      )ج به  عمل  و  فجور  و  فسق  به  اشتهار  عدم 

و  و شرافت  رفتار خالف حیثیت  و  اعمال  و  اخالقی 
)؛ در اینجا چون از واژه ۴شئون شغلی (بند «ه» ماده  

استفاده اشتهار  می ی  نظر  به  شرطی  شده  رسد 
صون نیستند، مناسبی است. افراد از خطا و گناه م

هرگاه شخصی گناه انجام داده باشد و بعد از توبه و  
سپری نمودن کیفر آن، شایسته نیست آن را از ورود 
براین  اصل  چون  سازیم،  محروم  دولتی  دستگاه  به 
است که شخص بزهکار بعد از سپری نمودن کیفر  

شود؛ اما چون از واژه ی جرم خود، اعاده حیثیت می 
شده به چنین اعمالی) استفادهاشتهار (مشهور بودن  
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گذار اشخاصی است که  رسد هدف قانون به نظر می 
می اعمال  چنین  مرتکب  نباید  دائماً  لزوماً  و  شوند 

آن  و  شوند  سیستم  وارد  اشخاصی  در چنین  هم 
 کسوت استاد. 

نداشتن سوءپیشینه ی کیفری مؤثر (بند «و» ماده      )د
)؛ هرگاه یک شخص جرم کیفری مؤثری را مرتکب ۴

در   وی  که  شد  خواهد  فرض  چنین  باشد.  شده 
مواد   اسالمی،    ۲۶و    ۲۵چارچوب  مجازات  قانون 

مستحق محرومیت و ممنوعیت است که ازجمله آنها  
استخدام هیأت می از  به محرومیت  لو  توان  و  علمی 
 زمان مشخص اشاره داشت.ی مدتبرا

دائمی      )ه خدمات  از  محرومیت  به  محکومیت  عدم 
مراجع  از سوی  قطعی صادره  رأی  اساس  بر  دولتی 

ماده   «ز»  (بند  به ۴ذیصالح  این شرط  تکرار  )؛  نوعی 
شرط قبلی است و مصداقی از مصادیق محکومیت 
و   بوده  حشو  اعتبار  این  به  و  است  مؤثر  کیفری 

حال ). بااین۲۸:  ۱۳۹۵موالئی،  شایسته حذف است (
توجه داشت محرومیت به باید  اجتماعی  عنوان های 

کیفر تبعی دارای معایب و محاسنی است که توضیح  
این بحث خارج  از حوصله  این خصوص  مفصل در 

مواد   در  اسالمی  مجازات  قانون  در  ۲۶و    ۲۵است. 
 چند مورد به کیفر تبعی اشاره نموده است.

تهار به خریدوفروش مواد مخدر، عدم اعتیاد و اش    )و
)؛ خرید، ۴مشروبات الکلی و نظایر آن (بند «ح» ماده  

فروش و اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر هم 
شود. در افغانستان و هم در ایران جرم پنداشته می 

هرگاه شخصی مشهور به انجام چنین اعمالی باشد،  
علمی   محیط  وارد  استاد  قامت  در  نیست  شایسته 
گردد. در افغانستان چنین شرطی به گونه مستقل  

 در نظر گرفته نشده است.
دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه ی عمومی و      )ز

ماده   (بند «ط»  آقایان  برای  دائم  قانونی  معافیت  یا 
ی  ۴ ماده  استناد  به  وظیفه    ۲)؛  خدمت  «قانون 

که سن   ایرانی  ذکور  فرد  هر  را    ۱۸عمومی»  سالگی 
می  وظیفه  نماتکمیل  خدمت  مقررات  مشمول  ید، 

این قانون    ۴۴و    ۳۱،  ۳۹عمومی است. بر اساس مواد  
کفالت معافیت  و  پزشکی  تحصیلی،  قبیل؛  از  هایی 

شده است. هرگاه فردی دو  برای افراد در نظر گرفته 
برایش  نماید  تمام  را  عمومی  وظیفه  خدمت  سال 

داده می  پایان خدمت  بااین مدرک  حال ممکن شود. 

در   بورسیه  است  افرادی  بورس»،  «نظام  شرایط 
دانشگاه گردیده و از شرط مزبور معاف گردند. شرط 
یا   عمومی  ی  اداره  به  ورود  متقاضی  برای  باال 

علمی در کشور افغانستان ذکر نگردیده است  هیأت 
 هم اختیاری بودن خدمت وظیفه است.و علت آن

برخورداری از سالمت و توانایی جسمانی متناسب      )ح
)؛ متقاضی ورود  ۴با خدمت موردنظر (بند «ی» ماده 

به دانشگاه باید شرایط جسمی متناسب با خدمتی  
می  در که  باشد.  داشته  را  دهد  انجام  خواهد 

افغانستان هرچند چنین شرطی به شکل جداگانه در  
اخذ   نظر گرفته نشده است؛ اما در ضمن همان شرط 

تصدیق صحت از مراجع صحی، این شرط نیز لحاظ  
 گردد.می 

برخورداری از سالمت و توانایی روانی متناسب با      )ط 
ماده   «ک»  (بند  موردنظر  در ۴خدمت  شرط  این  )؛ 

که   است  آن  برای  و  است  آمده  قبلی  شرط  ادامه 
الزم   سالمتی  از  روحی  و  روانی  حیث  از  داوطلب 

اند امر خطیر تدریس،  که بتونحویبرخوردار باشد به 
و شایسته مناسب  نحو  به  را  پژوهش  و  ای  آموزش 

علمی  انجام دهد. برای مثال، متقاضی ورود به هیات
 نباید سفیه باشد.

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد      ) ي
حرفه دکتری  سه  یا  سطح  یا  پزشکی)  (گروه  ای 

به   ورود  متقاضیان  مختص  شرط  این  حوزوی؛ 
مدرک علمهیأت  دارنده  اشخاص  چون  است؛  ی 

توانند وارد دستگاه دولتی  تحصیلی کارشناسی نیز می 
 شوند.

تحصیلی     )ك مدرک  دارندگان  برای  سن  حداکثر 
حرفه دکتری  ارشد،  و  کارشناسی  پزشکی)  (گروه  ای 

حوزوی،   سه  دارندگان    ۳۰سطح  برای  و  تمام  سال 
چهارم   سطح  و  تخصصی  دکتری  تحصیلی  مدرک 

)؛ این ۴تمام است (بند «م» ماده ی  سال    ۴۰حوزوی  
هیأت به  ورود  متقاضیان  قسمت  در  علمی  شرط 

لحاظ   نیز  افغانستان  در  که  است  مناسبی  شرطی 
 گردد.می 
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Comparative Law Biquarterly 
 پژوهشنامه حقوق تطبیقی 

عنوان شرایط اختصاصی استخدام به ۴٫۲
 علمیعضو هیأت

قانون تحصیالت عالی ملکی افغانستان،    ۳۷به استناد ماده  
پوهنیار  حیث  به  می  ٥شخصی  واجد   شودپذیرفته  که 

 ). ۳۷» م  ۱شرایط ذیل باشد (بند« 

داشتن سند تحصیلی ماستری از برنامه حضوری      )أ
تحصیلی   اسناد  دولتی؛  عالی  تحصیالت  مؤسسات 
کشور  داخل  خصوصی  عالی  تحصیالت  مؤسسات 

می  پذیرفته  اعتبار  زمانی  مذکور  موسسه  که  شود 
نموده   کسب  عالی  تحصیالت  وزارت  از  را  آکادمیک 

(ردیف« بند«۱باشد  م  ۱»  یا  ۳۷»  ماستری  سند   .(
های دولتی افغانستان و  کارشناسی ارشد از دانشگاه 

دانشگاه از  عده  اعتبار آن  مراحل  که  های خصوصی 
تضمین   ی  کمیته  طرف  از  و  نموده  سپری  را  دهی 
کرده   دریافت  مجوز  عالی  تحصیالت  وزارت  کیفیت 
باشند معیار اعتبار است. این شرط نظر به وضعیت 

اما به علت کنونی   افغانستان شرط مناسبی است؛ 
اعتراضات مکرر شهروندان، این ماده تعدیل گردید، 
نیز   کارشناسی  تحصیلی  مدرک  با  افراد  که  طوری 

علمی را یافتند و این نقد بزرگی  اجازه ورود به هیأت
علمی افغانستان  است که بر نظام استخدامی هیأت

 وارد است.
   PHARMDو   ,DDMDVMداشتن سند تحصیلی     ) ب

از مؤسسات تحصیالت عالی دولتی، اسناد مذکور از 
خارج  خصوصی  تحصیلی  موسسه  حضوری  برنامه 

شود که موسسه ی مذکور کشور زمانی پذیرفته می 
باشد   مربوطه  کشور  در  آکادمیک  اعتبار  دارای 

  Doctor of Veterinary). ۳۷» م ۱»بند« ۲(ردیف«
)Medicine (DVMدانش  یا ی  همان  رشته  آموخته 

عنوان یک گروه زشکی است که در افغانستان به دامپ
ذیل دانشکده کشاورزی به مدت پنج سال تدریس 

  Doctor of Dental Medicineیا  DMDگردد.می 
سال   پنج  مدت  به  که  است  دندانپزشکی  رشته 

می  وتدریس   Doctor ofیا   PHARMDگردد 
pharmacy    رشته داروسازی است که به مدت پنج

می  تدریس  رشته   گردد.سال  مدارک  های  دارندگان 

 
رسمی در   عنوان یکی از دو زبانواژه ی رایج در ادبیات پشتو به ۱

 شود.افغانستان است و به اولین مرتبه ی علمی گفته می

می  به فوق  هیأتتوانند  دانشگاه  عنوان  وارد  علمی 
 شوند.

»  ۱» بند«۳سالگی (ردیف«   ۳۵عدم تجاوز سن از       )ج
سقف  ۳۷م   شرایط   ۳۵).  ازجمله  سن  سال 

هیأت به  ورود  نظر  اختصاصی  به  است.  علمی 
رسد با توجه به شرایط اقتصادی در افغانستان و  می 

کا ی  زمینه  شکل  نبود  به  تحصیل  ادامه  جهت  فی 
سال عاری از نقص نیست.    ۳۵پیوسته، تعین سقف  

با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، بهتر بود برای  
سال در نظر گرفته    ۴۰بازه زمانی معینی، حداقل سن  

 شد.می 
های ارائه سند موفقیت از امتحان دریکی از زبان      )د

بین (ردیف«معتبر  بند«۴المللی  م  ۱»  ). هرچند ۳۷» 
شده المللی گفته های معتبر بین در اینجا یکی از زبان 

امتحان   از  بعد  پذیرش  مراجع  عمل  در  اما  است؛ 
کنند. وضع تحریری، آزمون زبان انگلیسی را اخذ می 

علمی الزامی و این شرط برای متقاضی ورود به هیأت 
 رسد. البته معقول به نظر می

، طبق الیحه ٦سپری نمودن موفق امتحان شمول     )ه
(ردیف« مربوط  م  ۱»بند«۵ی  بند ۳۷»  و  بند  این   .(

سمینار   ی  ارائه  و  تحریری  آزمون  به  مرتبط  بعدی 
 است که در ادامه بحث توضیح داده خواهد شد.

و      )و استادان  در محضر  علمی  کنفرانس  موفق  ارائه 
»  ۱» بند«۶هیأت ژوری طبق الیحه ی مربوط (ردیف«

 ). ۳۷م 
د درصد میانگین نمرات دوره  داشتن حداقل هشتا    )ز

درصد  هفتادوپنج  حداقل  و  ماستری  تحصیل  ی 
میانگین نمرات دوره ی تحصیل لیسانس و بیش از 

مرتبه مشروط نبودن در جریان تحصیل در داخل یک  
تحصیالت   مؤسسات  آموختگان  دانش  برای  کشور؛ 
درصد  تکمیل  عدم  در صورت  از کشور،  خارج  عالی 

میانگی  نمرات،  شده  در  تعین  داوطلب  نمرات  ن 
کشور دوره معیار  به  باید  لیسانس  و  ماستری  های 

یا باالتر از آن بوده و بیش از    Grad Bمربوط حائز  
نباشد  یک   مشروط  تحصیل  جریان  در  مرتبه 

بند«۷(ردیف« م  ۱»  در  ۳۷»  مشروطی  داشتن   .(
از   کمتر  نمرات  میانگین  یا  و  تحصیلی   ۸۵کارنامه 

 علمی است.هدف از (امتحان شمول) آزمون ورود به هیأت ۱
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از   افغانستان  در  که  می  ۱۰۰درصد  شود،  محاسبه 
در  بیان  متقاضی  ظرفیت  و  توانایی  عدم  ی  کننده 

قامت   در  نباید  شک  بدون  و  است  علمی  کارهای 
یک   از  بیش  نداشتن  علمی شود.  مراکز  وارد  استاد 
آورده شده است که ممکن  این دلیل  به  مشروطی 
است فرد در همان درس مشکلی داشته و به علت  

یا   باشد  مانده  آزمون  از  ی  مریضی  نمره  نتوانسته 
رسد مشروطی برای بیش  قبولی را بگیرد. به نظر می 

بار حتی اگر درنتیجه عوامل غیرمترقبه باشد    از یک
 شرط مناسبی نیست. 

جنایت       )ح و  اخالقی  جرایم  به  محکومیت  عدم 
بند«۸(ردیف« م  ۱»  عدم  ۳۷»  موضوع  هرچند   .(

ازجمله شرایط عمومی است   به جنایت  محکومیت 
ب قبالً  قانونکه  اما  نمودیم؛  در  یان  افغانستان  گذار 

کرده   اضافه  نیز  را  اخالقی)  (جرایم  ی  مسأله  اینجا، 
نیز   اختصاصی  ازجمله شرایط  لحاظ  این  از  و  است 

و علمی  حساب میبه  اجتماعی  دانشگاه محیط  آید. 
به جنایت و  است. شایسته نیست شخصی محکوم 

یط  یا جرایم اخالقی به کسوت استاد وارد چنین مح
 شود.

ها  در سایر ادارات و دستگاه ٧نداشتن مصروفیت     )ط 
م  ۱»بند«۱۰(ردیف« اصل ۳۷»  از  ناشی  شرط  این   .(

که   شخصی  است.  دولتی  مشاغل  جمع  ممنوعیت 
می به  جذب  علمی  مرکز  یک  در  استاد  گردد عنوان 

و   پژوهشی  کارهای  به  را  خودش  وقت  بایستی 
ایی  تدریس سپری نماید، از جانب دیگر در کشوره

مثل افغانستان و ایران که بحران بیکاری به اوج خود 
شغل  دو  فرد  یک  نیست  شایسته  است،  رسیده 

زمان داشته باشد و دیگران بیکار باشند. مطابق  هم
 » اعضای  ۲بند  استخدام  زمان  در  مذکور،  ماده   «
علمی، داوطلبانی که دارای سند تحصیلی دکترا  هیأت 

ارشناسی ارشد و  هستند در مقابل دارندگان مدرک ک
دارندگان   برابر  در  ارشد  مدرک  دارندگان  همچنین 
برخوردارند.  اولویت  حق  از  کارشناسی  مدرک 
پنج   برای مدت  لیسانس صرفاً  دارای سند  اشخاص 

 ٨عنوان کادر علمی جذب گردند.توانند به سال می 

 
 شغل ۱
قانون تحصیالت عالی ملکی افغانستان که   ۳۷قسمتی از ماده   ۲

 .شده استاخیراً تعدیل 

تحصیلی   سند  ی  دارنده  متقاضی  جذب  ی  اجازه 
علمی دانشگاه در قانون تحصیالت  هیأت عنوان  لیسانس به 

عالی ملکی افغانستان، نقد بزرگی است که در این قسمت  
های زیادی اعم از توان به آن پرداخت. امروزه دانشگاهمی 

لیسانس را در عمل اجرا های فوقدولتی و خصوصی برنامه 
پیشمی  به وضعیت  نظر  دیگر  از جانب  و  در کنند  آمده 

کشورهای بورسیه    افغانستان،  هزارها  ساالنه  زیادی 
لیسانس را در اختیار دولت افغانستان قرار  تحصیلیِ فوق 

عدهمی  همچنین  و  شکل  دهند  به  جوانان  از  زیاد  ای 
های مختلف را  لیسانس در رشته های فوق خصوصی برنامه

کرد که حتی  هکسب  آن هستند  تعقیب  در حال  یا  و  اند 
وضعیتی بهتر است  تعداد زیادی بیکار هستند، در چنین  

تا از ورود افراد با مدرک کارشناسی به سیستم جلوگیری  
ساده  کار  علمی  پژوهش  و  تدریس  و  شود.  نیست  ای 

انگاری این مسئله باعث بروز مشکالت ازجمله رکود ساده 
دانشگاه  از  ضعیف  بادانش  افراد  شدن  فارغ  و  ها علمی 

  خواهد شد. بهتر است وزارت تحصیالت عالی افغانستان 
لیسانس را در این کشور تقویت نموده و از  های فوقبرنامه 

و  درسی  سیستم  به  کارشناسی  مدرک  با  افراد  ورود 
 ها جلوگیری نماید. پژوهشی دانشگاه

ماده   استناد  ملکی،    ۳۸به  عالی  تحصیالت  قانون 
به  پوهنملشخصی  می  ٩عنوان  دارای  پذیرفته  که  شود 

 شرایط اختصاصی ذیل باشد:

(داشتن       )أ برنامه ی  Ph.Dسند تحصیلی دکترا  از   (
).  ۳۸» م  ۱حضوری موسسه ی تحصیالت عالی (بند«

دانشگاه  افغانستان  دانشگاه  در  ازجمله  دولتی  های 
برنامه  ننگرهار  و  ی  کابل  چهارساله  حضوری  های 

کنند. واژه ی غیرحضوری به علتی  دکتری را برگزار می 
دانشگاه که  رفته است  کار  از  به  زیادی  طریق های 

دهند و لیسانس را ارائه میهای فوق اینترنت برنامه 
برنامه  این  کیفیت  که  است  به  طبیعی  نسبت  ها 

پایین نظر  برنامه حضوری  به  لحاظ  این  از  تر است 
 بینیِ این شرط خیلی مناسب است.رسد پیشمی 

) موسسه ی تحصیلی  Ph.Dسند تحصیلی دکترا (     ) ب
شود که  می  خصوصی خارج از کشور زمانی پذیرفته

کشور  در  رسمی  اعتبار  دارای  مذکور  ی  موسسه 

 دومین مرتبه علمی.  ۳
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های خصوصی ). دانشگاه ۳۸» م  ۲مربوط باشد (بند«
  -۱در افغانستان، ایران و سایر کشورها دو بعد دارند.  

خدمت.   و  دانش  اندوزی.   -۲تولید  سود  و  تجارت 
متأسفانه در کشورهای جهان سوم به علت فساد و  

های خصوصی به مراکز  ای از نهاد ضعف مدیریت عده
گشته مبدل  تحصیلی  مدارک  فروش  و تجارتی  اند 

یکی از دالیل بحران بیکاری نیز همین نهادها هستند.  
به این لحاظ، شرط باال، خیلی ضروری است تا هنگام  

متقاضی هیأت  نهادهای خصوصی ورود  از  که  علمی 
و   بگیرد  صورت  جدی  توجه  دارد  تحصیلی  مدرک 

بادانش فردی  که  علمی    نشود  مراکز  وارد  ضعیف 
 گردد.

المللی های معتبر بینتسلط کامل بر یکی از زبان      )ج
های  و یا سپری نمودن موفقانه امتحان دریکی از زبان 

 ). ۳۸» م ۳مذکور (بند«
از       )د تجاوز سن  (بند«   ۴۰عدم  م  ۴سال  به  ۳۸»   .(

می  نبود  نظر  و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  رسد 
مه تحصیل به شکل پیوسته،  زمینه ی کافی جهت ادا

در   لذا  نیست.  نقص  از  عاری  مزبور  سقف  تعیین 
مدت برای  و  کنونی  بود  وضعیت  بهتر  معین،  زمان 

 شد.سال در نظر گرفته می  ۴۵حداقل سن 
محضر       )ه در  علمی  کنفرانس  موفقانه  ی  ارائه 

مربوط   ی  الیحه  طبق  ژوری  وهیأت  استادان 
 ). ۳۸»م  ۵(بند« 

داو     )و تعدد  صورت  اخذ در  رقابتی  امتحان  طلبان 
). هرگاه درخواست دهندگان  ۳۸» م  ۶گردد (بند«می 

دکتری  برای عضویت هیأت  تحصیلی  درجه  با  علمی 
گردد بیشتر از یک نفر باشد، آزمون تحریری اخذ می 

و اگر یک نفر باشد همان اخذ سمینار علمی کافی  
 است.

جنایت       )ز و  اخالقی  جرایم  به  محکومیت  عدم 
 ).۳۸  » م۷(بند«

» م  ۹عدم اشتغال در سایر ادارات و مراجع (بند«     )ح
گردد  ظاهر ماده چنین برداشت می). با توجه به۳۸

به هیأت نباید  علمی قبول می که شخصی که  شود، 
اینکه   به  نظر  اما  باشد؛  شاغل  دیگری  ی  اداره  در 

 
نامه استخدام منظور حفظ هرم علمی، از تاریخ اجرای این آئینبه ۱

یار ممنوع علمی در مرتبه مربی آموزشیار و مربی پژوهشعضو هیأت
 نامه استخدامی. آئین ۵ماده  ۱است. تبصره 

بامداد   ۸اوقات کاری رسمی در افغانستان معموالً از  
ا  ۴الی   تواند در ین لحاظ شخص می عصر است، از 

شاغل   خصوصی  مؤسسات  در  غیررسمی  اوقات 
 باشد. 

ی   ماده  استناد  به  ایران  کشور  نامه  آئین   ۵در 
تصدی   جهت  خدمت  به  ورود  متقاضیان  استخدامی، 

هیأت  در  می عضویت  موسسه  بر  علمی  عالوه  بایست 
ماده   موضوع  عمومی  آئین  ۴شرایط  شرایط این  از  نامه، 

 نیز برخوردار باشند؛اختصاصی ذیل 

علمی      )أ مراتب  از  یکی  با  متناسب  مدرک تحصیلی 
 ). ۵» م ۱موردتقاضا به شرح ذیل (بند«

یا      .۱ و  تخصصی  دکتری  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا 
سطح چهار حوزوی با رساله ی تحقیقی برای کلیه ی  

های دانشگاهی (غیر از گروه پزشکی) و یا دارا  رشته 
نامه تخصصی) در گروه  بودن درجه تخصصی (گواهی

دومرتبه   خدمت  به  ورود  متقاضیان  برای  پزشکی 
 ). ۵م   ۱» بند ۱استادیار (ردیف«

یا     .۲ و  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا 
سطح سه حوزوی در رشته ی تخصصی مربوط برای 

های دانشگاهی (غیر از گروه پزشکی) و  کلیه ی رشته 
حرفه دکتری  درجه  بودن  گدارا  (در  پزشکی)  ای  روه 

برای متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه ی مربی با  
تبصره«  (ردیف«  ١٠» ۱رعایت  ماده  این  بند  ۲ذیل   «۱  

 ) ۵م

دارنده ی مدرک   برای اشخاص  ایران  آنجائی که در  از 
عنوان ها به تحصیلی کارشناسی اجازه ی ورود به دانشگاه

می هیأت  است،  نشده  داده  اینعلمی  که  گفت  یک توان 
برعکس    نقطه ایران  اینکه  به  نظر  اما  است؛  قوت 

جنگ  درگیر  اخیر  ی  دهه  چهار  سه  در  های  افغانستان 
های  ها عمالً فعال بودند و نیز برنامه داخلی نبوده و دانشگاه 

ها قبل شروع به فعالیت نموده است، لیسانس سال فوق
به افراد  فراوانی،  میزان  به  لحاظ  این  در  از  تحصیل  سوی 

ع دکتری  شدهالقهمقطع  جذب  مند  اساس،  این  بر  اند. 
دفاع هیأت  قابل  ارشد، چندان  کارشناسی  با مدرک  علمی 

 نیست. 
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یک      ) ب با  کافی  برای آشنایی  خارجی  زبان 
و   مربی  ی  مرتبه  در  به خدمت  ورود  متقاضیان 

به یک  کافی  متقاضیان  تسلط  برای  زبان خارجی 
» م  ۲ورود به خدمت در مرتبه ی استادیار (بند« 

به  ۵ ورود  متقاضی  برای  شرط  این  وضع   .(
علمی الزامی است. ازآنجا که منابع معتبر و  هیأت 

به   اکثراً  لحاظ زبان بروز  این  از  است  التین  های 
وارد  استاد  کسوت  به  که  فردی  است  بایسته 

علمی می زبان مراکز  از  یکی  به  های معتبر  شود، 
همان بین باشد.  مسلط  قبالً المللی  که  طوری 

عنوان یکی از شرایط یادآور شدیم این موضوع به 
 گردد.اختصاصی در افغانستان نیز لحاظ می 

 زامیشرایط اعتقادی و الت ۴٫۳
علمی، در کشور افغانستان برای متقاضیان ورود به هیأت 

شرایط اعتقادی در نظر گرفته نشده است. در این کشور  
ِسک هنود،  اهل  از  زندگی  ساکنانی  مسیحیان  حتی  و  ها 

در  می  اینکه  به  نظر  رادارند،  افغانستان  تابعیت  که  کنند 
 قانون کارکنان خدمات ملکی و قانون تحصیالت عالی ملکی

این کشور چه در قسمت شرایط عمومی استخدام و چه 
در قسمت شرایط اختصاصی استخدام از مسائل اعتقادی  

توان گفت که پیروان ادیان که در  برده نشده است، مینام 
علمی استخدام  عنوان هیأت توانند بهباال ذکر نمودیم نیز می 

استخدام   در  اعتقادی  شرط  اعتبار،  این  به  و  شوند 
 ی در افغانستان موضوعاً منتفی است.علمهیأت 

و   «ب»  بندهای  استناد  به  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
ماده   عمومیِ آئین  ۴«ج»  شروط  ازجمله  استخدامی،  نامه 

علمی، دو شرط:«... ب) التزام عملی استخداِم اعضای هیأت 
به   اعتقاد  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  به 

تزام عملی به دین مبین اسالم یا فقیه. ج) اعتقاد و الوالیت
پذیرفته  ادیان  از  جمهوری یکی  اساسی  قانون  در  شده 

اسالمی ایران» ذکرشده است. در این خصوص باید گفت:  
مطرح بهنخست؛  التزامی  و  اعتقادی  شرایط  مثابه  شدن 

شرایط عمومی در استخدام که شرط ضروری بوده؛ شامل  
ی به قانون اساسی  موارد چهارگانه است: الف) التزام عمل

والیت   به  اعتقاد  ب)  ایران.  اسالمی  ج)  جمهوری  فقیه. 
شده  اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته 

یا   به دین مبین اسالم  التزام عملی  د)  قانون اساسی.  در 
پذیرفته  ادیان  از  جمهوری یکی  اساسی  قانون  در  شده 

در شروط  این  هرچند  دوم؛  ایران.  شروط   اسالمی  دستۀ 

عمومی ذکرشده است؛ اما درواقع شروط مذکور را باید در  
دستۀ شروط اعتقادی و التزامی در نظر گرفت. سوم؛ در  
(اعتقاد به   ماده  این  بند دوم  اخیر  نگاه نخست، قسمت 

از    والیت (یکی  ماده  این  بند سوم  با قسمت دوم  فقیه) 
شناخته  واقع ادیان  تعارض  در  اساسی)  قانون  در    شده 

اصل  می  استناد  به  جمهوری    ۱۳شوند.  اساسی  قانون 
به  مسیحیان  و  کلیمیان  زرتشتیان،  ایران،  عنوان اسالمی 

شناخته اقلیت ایران  در  دینی  یک شدههای  چطور  اند. 
می  کلیمی  یا  و  زرتشتی  والیت  مسیحی،  به  فقیه  تواند 

اعتقاد داشته باشد؟ در پاسخ به این تعارض ظاهری باید  
ر منطقی و معقول از منطق و مفهوم ماده  دست به تفسی 

زد و چنین استدالل کرد که اساساً مقوله اعتقاد به والیت  
فقیه ناظر بر وضعیت عموم شهرونداِن ایرانی که مسلمان  

شده است. این در حالی   شیعه اثنی عشری هستند تعریف
  ۴است که این وضعیت عام با قسمت دوم بند سوم ماده  

یا تضادی  تخصیص خورده است   این حیث، تعارض  از  و 
اعتقاد به والیت فقیه  میان این دو نیست و حتی آنجا که  

به به اعتقادی  چنین  منطقاً  باشد  آمده  اطالقی  صورت 
عنوان اعتقاد به عالی ترین مقام سیاسی کشور است و نه  
دینی.  عالی  مقام  یک  عنوان  به  مقامی  چنین  به    اعتقاد 

 ).  ۵۸: ۱۳۹۵(موالئی،  

 استخدام فرایند ۵
 فراخوان عمومی ۵٫۱

ماده   استناد  علمی    ۸به  کادر  در  شمولیت  ی  الیحه 
اصوالً   افغانستان،  عالی  تحصیالت  مؤسسات  و  پوهنتونها 

پست گروه دومرتبه  سال،  در  ضرورت  اساس  بر  های ها 
ها نظر  سپارند. گروهعلمی را جهت استخدام به نشر می 

یشنهاد  ها و تعداد دانشجویان خویش، پبه حجم فعالیت
پست علمی را از طریق ادارات مربوط به وزارت تحصیالت  

های علمی از  دهند. در صورت تائید شدن پستعالی می 
های تائید شده باید به  طرف وزارت تحصیالت عالی، پست

الیحه ی شمولیت    ۷اعالن گذاشته شود. به استناد ماده  
کادر علمی، پست باید در شروع هر  در  های علمی اصوالً 

در  ن نشر  البته  گردد.  اعالن  سمستر  یا  تحصیلی  یمسال 
های همگانی و فضای مجازی  زمان معین، از طریق رسانه 

گیرد تا افراد واجد شرایط مرتبط به هر دانشگاه صورت می 
عالقه در و  نمایند.  کاندیدا  را  خودشان  استخدام،  به  مند 

بهترین  و  نخبه  افراد  داوطلبان،  بین  از  ها چنین وضعیتی 
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تخاب خواهند شد. در جریان یک ماه که پست علمی به  ان
شود، افراد واجد شرایط برای رقابت و احراز اعالن داده می 

پست علمی، اسناد و مدارک خود را به گروه مربوطه تقدیم 
نفری که با شرایط خاص کنند. گروه یا هیأت داوری سه می 

بت و  اند، از میان افرادی که درخواستی برای رقاشدهتعیین 
اند واجدان شرایط را فهرست نموده و به احراز پست داده

تحصیلی   موسسه  سامانه  یا  و  دانشکده  اعالنات  تابلوی 
 نمایند. مربوط همراه با تاریخ اخذ امتحان درج می 

گونه که قبالً نیز یادآور  در جمهوری اسالمی ایران، همان
هیأت  عضو  جذب  ضرورت  تشخیص  در  شدیم،  علمی 

با چند مرجع ازجمله وزارت علوم، باالترین مقام  ها  دانشگاه 
امنا در موسسه است. به استناد  اجرایی موسسه و هیأت 

بر  آئین  ۳ماده   موسسه  در  استخدامی،«استخدام  نامه 
اساس سهمیه ی ابالغی از سوی وزارت، در قالب تشکیالت  
سازمانی مصوب، بر اساس نیاز سازمانی، موافقت باالترین  

وسسه، به تفکیک مراتب علمی استادیار و  مقام اجرایی م
هیأت  تصویب  از  پس  الزم  مربی،  صالحیت  احراز  و  امنا 

توسط مراجع ذیصالح، از طریق فراخوان آزمون یا مصاحبه  
شایستگی   احراز  ضرورت  اصل  به  توجه  با  هردو  یا  و 

توان پذیرد». پس می متقاضیان ورود به خدمت، انجام می 
علمی در هر دانشگاه با    گفت که تشخیص و اعطای پست

امنا  وزارت علوم بوده و برای جذب و زمان آن موافقت هیأت 
می  دانسته  موسسه، شرط  رئیس  ی و  مرحله  برای  شود. 

این ماده عمدتاً هیأت   ابتدایی فرایند جذب طبق منطوق 
دهد. این فراخوان با  اجرایی جذب در موسسه فراخوان می 

ز وابسته به وزارتخانه  جزئیات کامل از طریق سامانه متمرک
 گیرد.صورت می

-چگونگی اخذ آزمون ورود به هیأت ۵٫۲
 لمیع

ماده   استناد  به  افغانستان  اسالمی  الیحه   ۹در جمهوری 
شمولیت در کادر علمی پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت  

هیأت  عضو  خاص  عالی،  یا  ویژه  شرایط  تحت  باید  علمی 
تنها علمی  کادر  در  شمولیت  «امتحان  گردد  در    جذب 

 
در افغانستان کلمات، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی، پوهنوال و   ۱ 

پوهاند ازجمله مصطلحات علمی به زبان پشتو هستند که در  
علمی  شده برای اعضای هیأتهای علمی شناختهحقیقت رتبه

 باشند. ها میدانشگاه 

پذیرش دارای صالحیت  که  عالی  میمؤسسات  اخذ  -اند، 
شود. امتحان تحت نظر هیأت ممتحن مشتمل بر حداقل 

پوهندوی علمی  مرتبه  دارای  که  علمی  کادر  عضو  و  ١١سه 
دکترا   تحصیلی  ی  درجه  دارای  پوهنمل  یا  و  آن  از  باالتر 

)Ph.Dگردد». ) باشند، اخذ می 

شود، قبالً  استخدامی طرح می سؤاالت که برای آزمون  
توسط اساتید همان گروه و در صورِت ضرورت به تشخیص 

های دیگر، طرح شورای علمی دانشکده توسط اساتید گروه 
استخدامی،  می  آزمون  برای  سؤاالت  که  گفت  باید  گردد. 

توسط اساتید با مرتبه علمی پوهندوی و یا مرتبه ی علمی  
گردد. نکته ی  تهیه می پوهنمل با درجه ی تحصیلی دکتری  

شده دیگر مربوط به ماهیت سؤاالت است، سؤاالت طرح 
درس  با  مطابق  تدریس باید  گروه  آن  در  که  باشد  هایی 

 گردد و همچنین سؤاالت باید جامع و تشریحی باشند. می 

شده مهر و الک گردیده تا روز امتحان در  سؤاالت طرح 
نگه محفوظ  مربوط  می دانشکده  س١٢شودداشته  ؤاالت  . 

شده چندین نسخه بوده و هر نسخه دارایِ شماره ی  طرح
داده   قرار  پاکت  داخل  در  که  هست  خودش  مخصوص 

های سؤاالت بین  شوند. هنگام برگزاری امتحان، شمارهمی 
می  انداخته  می جعبه  خواسته  کاندیدا  از  و  تا  شود  شود 

حضور    ۱۰قیدقرعه  به  با  سپس  نمایند،  انتخاب  را  شماره 
پاکتم  هیأتِ  به  متحن  مربوط  سؤاالت  بازشده،  ها 
گردد. هر  شده برای کاندیداها توزیع می های انتخاب شماره

کاندیداها   شهرت  که  بوده  (سرورقی)  کتینگ  حاوی  برگه 
گردد. مدت امتحان نظر به رشته و فقط درج کتینگ می 

گرفته  نظر  در  داوطلبان  برای  سؤاالت  اعالن  نوع  و  شده 
پایاِن  می  در  تعیینگردد.  برگه زمان  جمعشده،  آوری  ها 

شماره را  ها  کتینگ  ممتحن  هیأت  از گردیده،  و  گذاری 
نمایند و بعد از مهرو امضاء، جهت ارزیابی  ها جدا می برگه

علمی   مرتبه  دارای  که  گروه  و  رشته  همان  اساتید  به 
باشند   دکتری  تحصیلی  ی  درجه  با  پوهنمل  یا  پوهندوی 

می  ار تسلیم  اساتید  برگه زیابی نمایند.  باید  های  کننده 
شده مالحظه و نمرات امتحان را بر اساس کلید از قبل تهیه 

آن   مقابل  نوشته  آن  ی  برگه  در  را  کاندیدا  هر  اخذشده 
برگه  سپس  نمایند،  ارزیابی امضاء  هیأت  های  به  را  شده 

) الیحه ی شمولیت در کادر علمی ۱۳و   ۱۱، ۱۰مواد (مفهوم  ۲
 حصیالت عالی.پوهنتونهاو مؤسسات ت
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ممتحن در همان روز تسلیم بدهند. هیأت ممتحن نمرات 
عدد درج نموده امضاء   هر برگه را در سربرگ به حروف و

برگه می  سپس  در کنند،  و  نموده  دانشکده  تسلیم  را  ها 
گردد. حداقل همان روز، نتایج از طرف دانشکده اعالن می

از   علمی  پست  احراز  برای  است؛   ۶۰نمره    ۱۰۰نمره  نمره 
نمره اخذ کنند، شخصی که    ۶۰هرگاه چندین نفر بیشتر از  

له ی بعدی راه پیدا  بیشترین نمره را داشته باشد به مرح
کند. شخِص که با بیشترین نمره به این مرحله راه پیدا می
نفری  نماید باید یک سمینار علمی با حضور هیأت سه می 

از داوری و سایر شرکت ارائه نماید. هدف عمده  کنندگان 
ویژگی سنجش  علمی،  مصاحبه  عضو اخذ  یک  الزم  های 

ارائه سمینارهیأت در جریان  که  به    علمی است  توجه  با 
دهی وی به سؤاالت، نحوه ی بیان، ظرفیت  نحوه ی پاسخ 

شود. تعیین  علمی و معلومات عمومی و غیره دانسته می
نفری برای مشخص ساختن عنوان سمینار  هیأت داوری سه

-های گروه است. افرادی میعلمی و اخذ آن از صالحیت
به  دارای توانند  که  شوند  تعین  داوری  هیأت  عضو  عنوان 

مدرک تحصیلی دکتری با مرتبه ی علمی پوهنمل و یا مرتبه  
ی علمی پوهندوی باشند و برای ارزیابی سیمینار متقاضی  

علمی با مدرک تحصیلی دکترا، هیأت داوری نیز باید  هیأت 
پوهاند  علمی  ی  مرتبه  و  دکتری  تحصیلی  مدرک  دارای 

شده در جریان سه روز، موضوع  باشند. هیأت داوری تعیین 
می سمین اعالن  شخص  به  و  تعیین  را  به  ار  و  نمایند 
مدت  ارائه می   ۱۰دهنده  داده  فرصت  پیرامون روز  تا  شود 

بایستی حین   داوری  اعضای هیأت  نماید.  موضوع تحقیق 
ارائه مصاحبه حاضر بوده و بر اساس معیارهای ذیل نمره  

تسلسل منطقی در    -۲توانایی ارائه ی مطالب.    -۱بدهند.  
ارا که  می موضوعات  در    -  ۳دهد.  ئه  پختگی  و  صالبت 

مناقشه.   اجرای  و  درست.  نتیجه   -۴استدالل    -۵گیری 
ها و غیره. سازی اسالید، چارت استفاده از تکنولوژی و آماده 

قدرت بیان و شیوه ی    -۷قدرت پاسخگوی به سؤاالت.    -۶
قابل  آزمون مصاحبه  تفهیم.  و  افهام  نبوده درست  تجدید 

بت موجه کاندیدا، وقت دیگری از  حال، در صورت غیبااین
تعیین  به وی  ارائه  برای  داوری  از وی  طرف هیأت  و  شده 

می عمل  به  به  دعوت  توجه  با  داوری  هیأت  اعضای  آید. 
ارائه شخص  برای  فوق  سه معیارهای  و  دو  یک،  دهنده 

از طرف هر سه  مثبت می  دهند. هرگاه شخص موردنظر 

 
) الیحه ی طرز شمولیت به کادر علمی در  ۲۰ـ  ۲۸مفهوم مواد ( ۱

 پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی.

برگزید نماید،  کسب  را  موردنظر  نمره  میعضو  و ه  شود 
 ١٣شود.فرآیند صدور احکام آغاز می 

نداشته   امتحان رضایت  نتیجه ی  به  کاندیداها  هرگاه 
می نتایج،  اعالن  از  روز  سه  مدت  در  توانند  باشند، 

درخواست تجدیدنظر را به اداره ی دانشکده تقدیم نمایند. 
رئیس دانشکده باید درخواست تجدیدنظر را در جریان دو  

حن ارجاع دهد و هیأت ممتحن باید در  روز به هیأت ممت
اساتید   و  شاکی  کاندیدای  حضور  با  روز  سه  جریان 

کننده، برگه ی شخص شاکی را مطابق کلید سؤاالت  ارزیابی 
بررسی و مطابقت بدهند. ابراز نظر هیأت ممتحن درباره  

 ١٤ی نتایج بازنگری نهایی است. 

طور مختصر  علمی در ایران بهفرایند جذب عضو هیأت 
انجام می به  ذیل  و جمع  -۱گیرد.  قرار  فراخوان  آوری  اعالن 

مدت   تا  دبیرخانه  توسط  دبیرخانه    -۲روز.    ۵اسناد 
نماید وافرادی اجرایی جذب ارسال می ها را به هیأتپرونده

نبوده اولیه  شرایط  واجد  می که  مطلع  را  - ۳سازد.  اند 
جذب،  ها به هیأت اجراییزمان با ارسال پروندهبیرخانه همد

های بررسی توانایی علمی به  هارابه کارگروه رونوشت پرونده
هیأت معارف  تشخیص  دروس  مورد  در  و  جذب  اجرایی 

اسالمی به معاونت امور اساتید نهاد مقام معظم رهبری  
می  و    -۴نماید.  ارسال  علمی  توانایی  بررسی  کارگروه 

صالحیت عمومی تشکیل جلسه داده و از افراد تعین شده 
آورد و گزارش ها دعوت به عمل میر بررسی پروندهبه خاط

اجرایی روزبه هیأت  ۴۵های مربوطه ظرف  بررسی را در برگه
می  ارسال  دریافت    -۵نماید.  جذب  از  پس  دبیرخانه 

ها را به هیأت اجرایی جذب روز آن   ۵ها، در مدت  پرونده
می  ازبررسی    -۶نماید.  ارسال  پس  جذب  اجرایی  هیأت 

روزه    ۱۵ه تصمیم خویش را در بازه ی زمانی  ها نتیج پرونده
نمود.   خواهد  هیأت    -۷اعالم  تصمیم  نتیجه  دبیرخانه 

اجرایی جذب و خالصه پرونده متقاضیان را که مورد تائید  
قرارگرفته  جذب  هیأت  پست  اولیه  یا  ایمیل  طریق  از  اند 

روز    ۷الکترونیکی به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب، ظرف  
ها را مورد هیأت مرکزی جذب پرونده  -۸نماید.  ارسال می 

روز اعالن    ۴۵ارزیابی قرار داده و تصمیم خود را در مدت  
خواهد کرد و موسسه موظف است، نتیجه را حداکثر طی  

) الیحه ی شمولیت در کادر  ۱۳و   ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸مفهوم (مواد،  ۲
 علمی به پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی. 
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آنچه از مفاد ماده   ١٥روزبه اطالع متقاضی برساند.   ۱۰مدت  
شود، این است که برای دستورالعمل یادشده دانسته می   ۸

هیأت  عضو  و  علمیجذب  زمانی  ازنظر  طوالنی  پروسه   ،
ها و راهکارهای مناسب ازنظر دقت در مطالعه ی پرونده 

-شده است. از جانبگزینش فرد مناسب در نظر گرفته 
مرکزی جذب   هیأت  تصمیم  به  منوط  نهایی  تائید  �ِدیگر 
اعضای   استخدام  فرایند  متوجه  که  جدی  آسیب  است. 

هماناهیأت  است  ایران  و  افغانستان  در  نظارت    علمی 
ضعیِف نهادهای ناظر بر روندِ گزینش است. این وضعیت 
هم در افغانستان و هم در ایران قابل صدق است. چراکه 

ها ابزار کافی جهت کنترل «قانونیت عمل» مراجع و  دادگاه 
گفته  در مقامات  اعتبار،  این  به  ندارند.  را  باال  در  شده 

خوش   نظارت  وضعیت  نوع  از  مذکور  نظارت  بینانه، 
منفعالنه است؛ نظارتی که شائبه ی غیر کارآمدی را در پی  
دارد و شایسته است مراجع قضایی این دو کشور صالحیت  

های اختیاری نیز بسط  نظارتیِ خود را به حوزه ی صالحیت
 ). ۵۰: ۱۳۹۵دهند. (موالئی، 

 تائیدیه ی نهایی  ۵٫۳
ای است که بعد از ابراز نظر گونه در افغانستان وضعیت به

هیأت داوری و موفق گردیدن شخِص متقاضی، باید بدون  
ماده   استناد  به  شود.  اقدام  وی  استخدام  به    ۲۹تأخیر 

مؤسسات   و  پوهنتونها  علمی  کادر  در  الیحه ی شمولیت 
به   باید  تأخیر  بدون  مرتبط  نهادهای  عالی،  تحصیالت 
استخدام  دیگر  جانب  از  نمایند.  اقدام  شخص  استخدام 

زمان تعیین شده طی مراحل شود؛   شخص متقاضی باید در
طوری که این مدت نباید بیشتر از پنج ماه به طول انجامد.  
شرایط  واجدِ  که  است  مؤسسات  برای  ماه  پنج  معیار 

دانشگاه  قیمومیت  تحت  نبوده  هماستخدام  جواری های 
های واجد شرایط  واجد شرایط قرار دارند؛ اما برای دانشگاه 

آزمو اخذ  صالحیت  خودشان  به  که  ورود  متقاضیان  ن 
علمی رادارند، نباید بیش از سه ماه به طول انجامد.  هیات 

بر   مبنی  عالی  تحصیالت  وزارت  مقاِم  از صدور حکم  بعد 
هایش را در گروه و استخداِم شخص متقاضی، وی فعالیت 

می  شروع  مربوط  تازه  دانشکده  که  افرادی  البته  نماید. 
استادی زیر نظر    شوند تا رسیدن به مرتبه ی استخدام می 

نمایند. این در حالی است که در استاد راهنما فعالیت می 
 

ت دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعی  ۸مفاد ماده  ۳
ها و مؤسسات آموزشی علمی دانشگاهاستخدامی اعضای هیئت

 عالی و پژوهشی. 

به فرد  پایه ایران  با  استخدام  و  محض  استادیاری  یک 
کند. به این اعتبار، واژه ی  صورت مستقل آغاز به کار میبه 

استادیار در ایران عبارت درست و همپوشان بامعنای واژه  
جذب نهایی  تائید  ایران،  در  هیأت   نیست.  با  عضو  علمی 

نامه  آئین  ۷کمیته ی مرکزی جذب است. به استناد ماده  
و  عمومی  شرایط  احراز  از  پس  متقاضی  استخدامی، 
تائید   و  جذب  اجرایی  هیأت  مثبت  نظر  و  اختصاصی 

به  باالدستی،  تمام مقامات  از صورت  یکی  قالب  در  وقت 
نامه  اشکال ذیل با در نظر داشتِن ضوابط و مقررات آئین 

 گردد:ستخدامی، استخدام می ا

های سازمانی  الف: استخدام پیمانی؛ برای تصدی پست 
کسب  به  به  منوط  آن  تمدید  که  ساالنه  قرارداد  موجب 

در   مندرج  امتیازات  اساس  بر  الزم  امتیاز  حداقل 
هیأت  اعضای  سالیانه  ترفیع  اعطای  علمی «دستورالعمل 

ب برای  آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوی وزارت» به ترتی
رئیس   موافقت  وهمچنین  استادیاری  و  مربی  مراتب 
استخدام   ب)  است.  وی  طرف  از  مجاز  مقام  یا  موسسه 

موجب های سازمانی به آزمایشی؛ برای تصدی پست-رسمی
های  حکم. ج: استخدام رسمی قطعی؛ برای تصدی پست 

 موجب حکم. سازمانی به 

علمی با توجه به شرایط  در صورت استخدام عضو هیأت
ویژه کار  آئینو  در  مقرر  دستورالعملنامه های  و  های ها 

گانه که در باال ذکر شد مربوطه، عضو دریکی از حاالت سه 
نماید. نقد بزرگی که در این قسمت شروع به فعالیت می 

تائید   و  استخدام  پروسه  طوالنی  زمانی  بازه  است،  وارد 
ر  نهایی هم در افغانستان و هم در ایران است هرچند که د

افغانستان به این اندازه ی طوالنی نیست. برای کاهش این 
های «دولت تردید استفاده کارآمد از ظرفیتبازه زمانی، بی 

 تواند این مدت را کاهش داد.الکترونیک» می

علمی  نامه استخدامی اعضای هیأت در ایران مطابق آئین 
یعنی  دانشگاه  ترم  هر  آغاز  در  پژوهشی،  مؤسسات  و  ها 

شود؛ علمی داده می ومرتبه فراخوان پذیرش هیأت هرسال د
تر از افغانستان است هرگاه  اما جریان این پروسه طوالنی 

هیأتدانشکده کمبود  آموزشی  گروهای  و  داشته ها  علمی 
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باشند ممکن است دریک یا دو ترم نتوانند از عضو جدید 
 استفاده نمایند.

 گیرینتیجه ۶
دا نشان  درصدد  ابتدا  نوشتار  این  اصل  در  اهمیت  دن 

دانشگاه  و سازمانی  مالی  و  استقالل، حقوقی،  برآمدیم  ها 
دانشگاه شد،  داده  آن نشان  جهان  در  کارآمد  هایی  های 

آن  به  کامل  استقالل  که  داده هستند  اما  ها  است؛  شده 
برعکس این مسئله در افغانستان و ایران آنچه از رویه ی  

به دست می مقررات  و  قوانین  متن  و  ما هنوز  آید  جاری 
دانشگاه مستقل و کارآمد به مفهوم واقعی نداریم. هرچند  
این   حدودی  تا  امناء  هیأت  وجود  خاطر  به  ایران  در  که 

با  مقصود فراهم اما در عمل و در عالم واقع،  شده است؛ 
توجه   باید  دارد.  معنادار  ی  فاصله  جهانی  استانداردهای 
مستقل   دانشگاه  مستلزم  شایسته  استخدام  که  داشت 

 ست.ا

در بخش دیگری از مقاله به سیستم گزینش اعضای  
دیده هیأت  مقررات  و  قوانین  بررسی  با  و  پرداختیم  علمی 

علمی در شود که متأسفانه روند استخدام اعضای هیأت می 
تنها عاری از نقص نیست ؛ بلکه نقدهایی این دو کشور نه

رسد با این شیوه استخدام، بر آن وارد است و به نظر می
و  امک موانع  با  سیستم  در  شایسته  افراد  استخدام  ان 

کاردان  چالش و  الیق  افراد  درنتیجه  باشد.  رو  روبه  هایی 
توانند وارد سیستم شوند و این معضل بر  سادگی نمیبه 

پیکره ی نهادهای علمی کشورهای افغانستان و ایران وارد 
گردد. برای حل این مشکل الزم است تا هنگام فراهم می 

زمین سازمانی  شدن  و  مالی  حقوقی،  کامل  استقالل  ه 
های این دو کشور و دور شدن این نهادها از زیر  دانشگاه 

بین رهبران سیاسی و اربابان قدرت، گزینش از طریق  ذره
-طرف و با صالحیتسازوکارهای شفاف، زیر نظر هیأت بی 

های کامالً علمی و تخصصی و متناسب با نیازهای واقعی  
 رد. هر موسسه صورت بگی

علمی در  نکته اینجاست که در فرآیند استخدام هیأت 
بی استخدام  ی  زمینه  اعتقادی،  شرایط  و  ایران،  طرفانه 

تواند به محاق  مبتنی بر اصول و معیارهای تخصصی را می
ببرد و شایسته است در این خصوص راهکار علمیِ شفاف،  
از  استخدام  داوطلبان  تا  شود  اندیشیده  روشن  و  عینی 

فرآیند استخدام و معیارها و اصول عملی ناظر بر  پیش به  
 استخدام آشنایی کافی داشته باشند. 

 منابع
 منابع فارسی

، ج حقوق اداری  امامی، محمد، استوار سنگری، کوروش، 
تهران، ۱ میزان،  انتشارات  یکم،  و  بیست  چاپ   ،

۱۳۹۶. 

سرور،  افغانستان  دانش،  اداری  دوم،  حقوق  چاپ   ،
 . ۱۳۹۴سینا، کابل، انتشارات دانشگاه ابن

» فریده  افضالن،  و  ناصر  تجاری شرکتشمس،  های 
استقالل  توسعه  برای  بستری  دانشگاهی 

علمی تحقیقی رهیافت، سال    ها» مجلهدانشگاه 
 . ۱۳۸۴، زمستان  ۳۴چهاردهم، شماره 

بیژن،   اداریعباسی،  چاپ  حقوق  دادگستر،  انتشارات   ،
 . ۱۳۹۵چهارم، تهران، 

» معصومه  راههقارون،  مالی  بررسی  منابع  تأمین  ای 
برنامه دانشگاه  و  پژوهش  فصلنامه  در  ها،  ریزی 

، ۱۴و    ۱۳های  » سال چهارم، شمارهآموزش عالی
 . ۱۳۷۵هار ب

تمکی، عبدالعلی،   افغانستانمحمدی  اداری  ، نشر  حقوق 
 .۱۳۹۰مجتمع طیف نگار، تهران، 

» دانشگاهمعین مصطفی  و ضرورتاستقالل  آن،  ها  های 
آئین»،  پژوهشی  علمی  سال    مجله  آیین،  مجله 

 .۱۳۸۶ماه دی  ۱۰چهارم، شماره،  

«آسیب  همکاران،  و  هادی  جذب مصدق،  فرایند  شناسی 
های دولتی وزارت علوم، ی در دانشگاهعلمهیئت

تحقیقات و فناوری»، پژوهشنامه مدیریت منابع  
 .۱۳۹۵، پائیز ۲۵انسانی، شماره 

، کارشناسی حقوق، جزوه حقوق اداری یکموالئی، آیت،  
 . ۱۳۹۵دانشگاه بوعلی سینا، 

مارتین،   آلمان»،هایدگر،  در  دانشگاه  ترجمه    «استقالل 
کالم، شماره اول، مهدی صادقی، مجله فلسفه و  
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 پژوهشنامه حقوق تطبیقی 

 اسناد
مصوب    ۱۳۰۸  شهریورماه  ۱۶قانون تابعیت ایران مصوب  
 مجلس شورای ملی 

مصوب   تابعیت،  قانون  متمم    ۱۳۰۹  مهرماه  ۲۹قانون 
 مصوب مجلس شورای ملی 

وزارت   رسمی  جریده  منتشره  افغانستان.  مدنی  قانون 
 ۱۳۵۵عدلیه سال 

مصوب   افغانستان  تابعیت  الوزرا    ۱۳۷۶قانون  مجلس 
 امارت اسالمی افغانستان. 

 ۱۳۸۲قانون اساسی افغانستان، مصوب لویه جرگه  

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.

 .۱۳۸۶قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 

مصوب   افغانستان،  ملکی  خدمات  کارکنان    ۱۳۸۷قانون 
 شورای ملی. 

هیئتآئین  اعضای  جذب  عالی  هیأت  تشکیل    علمینامه 
با  دانشگاه  کشور  عالی  آموزش  مراکز  و  ها 

جلسات   مصوب  بعدی    ۶۲۳و    ۶۰۸اصالحات 
عالی    ۱۰/۲/۱۳۸۷و    ۸۶/  ۱۹/۴مورخ   شورای 

 انقالب فرهنگی. 

استخدامی   تبدیل وضعیت  و  اجرایی جذب  دستورالعمل 
هیأت  دانشگاهاعضای  مؤسسات  علمی  و  ها 

.  ۱۷آموزشی عالی و پژوهشی مصوبات جلسات  
اعضای    ۴۱.  ۳۹.  ۲۴.  ۱۸ جذب  عالی  هیأت 

ها و مؤسسات آموزش عالی  علمی دانشگاههیأت 
 .۱۳۸۷/ ۴/۹کشور. مصوب  

الیحه شمولیت در کادر علمی، مصوب شورای عالی وزارت  
 .۱۳۸۸اسد    ۸تحصیالت عالی افغانستان، تاریخ،  

های مرکزی و  دستورالعمل اهداف، وظایف و ترکیب هیأت 
ها و مؤسسات  علمی دانشگاهاجرایی جذب هیأت 

عالی مصوب جلسات   مورخ   ۳۴و    ۶.  ۵آموزش 
هیأت عالی جذب اعضای    ۱۳۸۸/  ۴/۳و    ۲/۲/۸۷

 علمی.هیأت 

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران مصوب 
۱۳۸۹ 

هیأت آئین  اعضای  استخدامی  دانشگاه نامه  و  علمی  ها 
فناوری،  و  پژوهشی  عالی،  آموزش  مؤسسات 

 ۱و فناوری، شهریور    مصوب وزیر علوم تحقیقات
 ۱۳۹۰اسفند 

شورای    ۱۳۹۰قانون خدمت وظیفه عمومی، مصوب سال  
 مجلس اسالمی.

آئینشیوه اجرایی  اعضای  نامه  مرتبه  ارتقای  نامه 
مصوب  هیأت  علوم،   ۱۳۹۰/  ۱/۶علمی  وزارت 

 تحقیقات و فناوری

مقرره استقاللیت مالی پوهنتونها، منتشره جریده رسمی 
عدلیه،   مسلسل  وزارت    ۲۰تاریخ    ۱۱۲۳شماره 

 ۱۳۹۲قوس 

منتشره جریده   افغانستان،  ملکی  عالی  تحصیالت  قانون 
عدلیه،   وزارت  شماره    ۱۳۹۴عقرب    ۹رسمی 

 ۱۱۹۵مسلسل 

رئیس تقنینی  توشیح  فرمان  مورد  در  افغانستان  جمهور 
قانون  مواد  از  برخی  حذف  و  ایزاد  تعدیل، 

شماره   ملکی،  عالی    ۱۴تاریخ    ۲۵۲تحصیالت 
 ۱۳۹۵ت حو

آئین  اجرایی  اعطای  دستورالعمل  و  موظف  خدمت  نامه 
هیأت  اعضای  دانشگاهترفیع  آموزشی  های  علمی 

هیأت  دانشگاه عضو  امناء  هیأت  مصوب  امنا، 
 . ۱۱/۱۳۹۵/ ۲بوعلی سینا، 

 شورای ملی.  ۱۳۹۵کد جزای افغانستان مصوب  
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