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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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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان
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ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان
آﯾﺖ ﻣﻮﻻﺋﯽ

*١

ﺧﺪاداد

ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ٢

 ١اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﯾﺮان.

 ٢ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ،ﻫﻤﺪان ،اﯾﺮان.

10.22080/lps.2020.16431.1156
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:

ﭼﮑﯿﺪه

1398/03/08

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش:

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ی ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در دو ﮐﺸﻮر

1399/10/29

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی

ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد از ﺗﺎرﯾﺦ:

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺼﻠﺢ  ،ﺑﺎداﻧﺶ و ﻓﻦآوری ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﻋﻠﻤﯽ

1399/12/04

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺿﺮوری اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ،آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ ی راﻫﮑﺎرﻫﺎی

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺗﻮﺻﯿﻔﯽـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ در

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اول :ﺧﻸﻫﺎ و

ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺤﺴﻮس در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان وﺟﻮد دارد .دوم :ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و

ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ:

اﺳﺘﺨﺪام ،ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه،

اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﺪاف ﺑﺰرگ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮم :داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ در ﺧﺼﻮص

اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ١ﻣﻘﺪﻣﻪ

راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب

اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺮ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،

آﻣﻮزش

ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮان و رﻫﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﺮوز و ﻓﺮدای دوﻟﺖﻫﺎ

داﻧﺶ

ﯾﮑﯽ

از

اﻫﺪاف

ﮐﻮﭼﮏ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای و ﮐﺎرﺑﺮدی دوﻟﺖﻫﺎ را داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ،ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و
*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :آﯾﺖ ﻣﻮﻻﺋﯽ

آدرس :ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﯾﺮان

ﺑﯿﺮون آورده و ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر و ﺗﻼش

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ـ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ،

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻘﺶ ﺑﻪ

ﺳﺰاﯾﯽ در آﯾﻨﺪه ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ.

اﯾﻤﯿﻞamulaee@tabrizu.ac.ir :
ﺗﻠﻔﻦ- :
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از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ

Comparative Law Biquarterly
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
و ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻣﻮرد آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

روﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در اﯾﺮان ،درﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ

ﻋﻨﻮان »آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ در

ﻣﯽﺷﻮد ،ازاﯾﻦرو ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری«

اﻓﺮاد ﺑﺮای اراﺋﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮل در اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﺮآورده

اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﯿﻨﮏ ﺣﻘﻮق ﻧﮕﺎه

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻋﺠﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ آﻣﺎده ﮐﺮدن

ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻋﺼﺮی آن اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ) Boellen,

 .(1994: 92ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ

)ﻣﺼﺪق ،(۱۳۹۵ ،از ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﺷﺪه

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ

ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺲ ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻞ

اﺻﻠﯽِ ﻧﻮﺷﺘﺎر روی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻦ دو

ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻧﺒﻮد ﮐﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ

اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﻮان ﺑﻪﺟﺎی اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻗﺮار
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ رو از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ

ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه

رﻓﯿﻊ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺖ ،وﻗﻌﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐ

ﺑﻮدن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎ از ﮐﺎروان ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم
ﺗﻮﺟﻪ در ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶروی

ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮدی در ﮐﺘﺎب
»درآﻣﺪی ﺑﺮﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در

اﯾﺮان« ،ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان

را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
زودﻫﻨﮕﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ آنﻫﺎ ،ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ را دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺘﻮاراﺳﺖ،

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽِ ﻋﻤﻠﯽ ﭼﻪ در ﻻﯾﻪ ی ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﭼﻪ در ﻻﯾﻪ ی اراده

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و

ﻧﺪارﯾﻢ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺴﯿﺮ

ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان را

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﻃﺮح

ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺤﻮه ی ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ

ی ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻫﺒﺮاﻧﻤﺎن ،ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ

اﺻﻠﯽ داﻧﺶ ﺑﻪ دور ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ازﻟﺤﺎظ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اداره اﯾﻦ

ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ی دﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺪاران ﻧﺸﻮﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺎمﻫﺎی اﺳﺘﻮاری

در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺮدارﯾﻢ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ

ﺧﺼﻮص ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ در ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر ،ﻧﺤﻮه ی

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ،

ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

 ۲ﮐﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع
 ۲٫۱اﺳﺘﺨﺪام

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

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ روش اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ

ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات

آﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻری درروﻧﺪ اﺳﺘﺨﺪام

ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﮐﺸﻮر

در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ،درﺻﺪد اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ

اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آنﻫﺎ ،اﻓﺮاد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﺠﺎﺑﺎت ﺷﻐﻠﯽ و

اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺤﻤﺪی ﺗﻤﮑﯽ .(۴۰۷ :۱۳۹۰ ،ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪام

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻨﻮز

ﺳﺪه ی ﺑﯿﺴﺘﻢ در اﺛﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی دوﻟﺖ در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ

در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﺤﻮه ی ﮔﺰﯾﻨﺶ

ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ اﻣﻮر ،ﺗﺼﻮﯾﺐ

ﻣﯽرﺳﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی درروﻧﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ
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زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ از اواﯾﻞ

ﺟﺎﻣﻌﻪ و روﻧﻖ اﯾﺪه دوﻟﺖ رﻓﺎه ،ﺿﺮورت ورود ﮔﺴﺘﺮده اﻓﺮاد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﻻزم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان

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

درﻣﺠﻤﻮع» ،ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﻋﺒﺎﺳﯽ،

ﺧﻮاﻫﺪ آورد )ﻣﻌﯿﻦ .(۲۳ :۱۳۸۶ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و

اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دو روش اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.

داﺷﺖ» :ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻮل

 .(۲۱۵ :۱۳۹۵در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮرات ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی

روش ﻧﺨﺴﺖ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻘﺮرات واﺣﺪی ﺑﺮای

اﺳﺘﺨﺪام در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﺮاد اﺳﺘﺨﺪامﺷﺪه ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و
ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
روش دوم ،روﺷﯽ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان .در اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ
در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ

ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )اﻣﺎﻣﯽ ،اﺳﺘﻮار ﺳﻨﮕﺮی(۲۰۲ :۱۳۹۶ ،؛

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

ﺣﻘﻮق اداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ،اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻓﺮاز  ۱۵از ﻣﺎده
ی ﯾﮏ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در

اﯾﺮان ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ
]داﻧﺸﮕﺎه[ ،درﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻼ ﺗﺼﺪی

ﻣﺼﻮب ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ،رﺳﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ و

رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ«.

 ۲٫۲اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ

)آﯾﺴﯿﮑﻮ( ١

در ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﭼﻨﯿﻦ اﺷﻌﺎر

ﻧﺸﻮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪی اﺗﺨﺎذ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد«).(Altvaejery, 2005: 15

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ،اﯾﺠﺎد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﮑﺎنﻫﺎی

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪرﯾﺴﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺟﺬب اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ و

ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﻮده واﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﺟﻪ

دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﻧﯿﺎز

ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از زﻣﺎن و ﻃﺮح راﻫﮑﺎرﻫﺎی

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ

ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،در

ﮐﻨﺎر ﺟﺬب ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از

آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد،

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﮐﺮدن ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد

اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﺷﻤﺲ .(۴۵ :۱۳۸۴ ،راهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

ﺷﮑﻞ ﻣﻮردی؛  -۱ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻃﺮف

اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

در ﮐﻨﺎر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺿﺮورت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎی

ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ را در ﺑﺮدارد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ازﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و

ﺑﻬﺮهوری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ر.ک :ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ۱۳۷۶ ،و ﻣﻌﯿﻦ.(۱۳۸۶ ،

اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ آن در
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در
درازﻣﺪت ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ؛ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﻮآوری در

ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﻠﻮم و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن -۲ .از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ

و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ -۳ .ﻣﺎﻟﯿﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ-۴ .

اﻓﺮاد ﺧﯿﺮ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮد )ﻗﺎرون.(۱۰۳ :۱۳۷۵ ،

در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

ﮔﺎم در اﻣﺮ اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ

ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص،
اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ راه ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎدر ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﻧﻮن

اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه« ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻗﻮی اﺳﺖ
)ﻣﻮﻻﺋﯽ .(۱۷ :۱۳۹۵ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد

ﮐﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻔﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ

ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آنﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

ﻣﯽآورد .ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﺤﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،رﮐﻮد ﻋﻠﻤﯽ،

ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آزادی ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد
1
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دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۵ﺗﺎ ۱۶۱

 ۲٫۳داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف ﻣﺎ از داﻧﺸﮕﺎه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان

و ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ .ﻣﻮﺳﺴﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪای

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

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ]ﻗﺎﻧﻮن

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ[( .ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ی

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ،ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن  ٢ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ از

ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه و اداره ﻣﯽﺷﻮد؛ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ واداری آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم
اﯾﻦ ﻣﺎده ،اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را در

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .در ﻧﻈﺎم اداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻬﺎ از اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ درواﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ

اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ،ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و

درﻋﯿﻦﺣﺎل از اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،

ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻣﻼ ً ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ )داﻧﺶ-۱۷۶ :۱۳۹۴ ،
ﻒ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی
 .(۱۷۵اﻟﺒﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آن را ﺑﺎﯾﺪ در ﺿﻌ ِ
دوﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ روش ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ در

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺎده ی ﯾﮏ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ

اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﻧﮕﺎه
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﯿﺄتاﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً در ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮف
ﺑﻮدﺟﻪ دادهﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎده

ﯾﮏ ٣

»ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﮐﺸﻮر« ﻣﯽﺗﻮان

ﮔﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان از اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ

ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ،ﻣﯿﺎن دﺳﺘﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه

روﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دوﻟﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ،اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی

اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را در »ﻋﻤﻞ« ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺷﺨﺼﯿ ِ
ِ
ﻓﺎﻧﺘﺰی ﮔﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻋﻤﻞ ،اﯾﻦ

ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺎﻟﯿﮥ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺗﺤﺖ اﻗﺘﺪار و
ِ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎق ﺑﺮده

اﺳﺖ )ﻣﻮﻻﺋﯽ.(۲۵ :۱۳۹۵ ،

 ۳ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺼﻼح ﺟﻬﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ

در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد  ۷و  ۸آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ

اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﮔﺮوهﻫﺎ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻀﻮ

ﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﯽ رادارﻧﺪ.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎده ی  ۷ﻻﯾﺤﻪ ی ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﺎدر

ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﭙﺮدن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ
داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺷﺘﺒﺎه

ﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
م ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻬ ِ
اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ِ ﻻز ِ
ﻧﻤﻮدن اﻗﺪاﻣﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ
ِ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای

ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ اداری ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﮔﺰاران اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﭼﻪ در ﻣﻨﺼﺐﻫﺎی ﮐﻼن دوﻟﺘﯽ

و ﭼﻪ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭼﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ

ﻋﻠﻤﯽ ،در ﺧﻸ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻮﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ

ت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ِ ﻗﻀﺎﯾﯽ،
و ﺳﻤﺘﯽ را ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺒﻮد ِ ﻧﻈﺎر ِ

ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ

 ۱ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اداری ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و اﺻﻼﺣﺎت و

ﻣﺎده » -۱داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و

ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،اداری ،اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎ ﮐﻪ

ﺑﻪﺟﺎی واژه داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

۱

اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ از اﺳﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ

ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ دارای ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای
ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذیرﺑﻂ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻗﺎﻧﻮن
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اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی آﻧﻬﺎ و ﻓﻘﻂ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮان ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ،

درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و در ﻣﻮرد داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان

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

ﮔﺮوه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش

از ﮔﺮوﻫﺎ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ .راهﺣﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.

در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻔﺎف و ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد

 ۴ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن

ﺷﯿﻮه ی ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎدر اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت وزارﺗﺨﺎﻧﻪ،

ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ )ﻣﻮﻻﺋﯽ.(۲۲ :۱۳۹۵ ،

ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وزارت ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﻋﺎﻟﯽ و دادﮔﺎهﻫﺎ ،در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ و

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ-

ﻫﺎی دﯾﺪاری ،ﺷﻨﯿﺪاری و ،...اﻋﻼن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ

در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ،اﻓﺮادی

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎدی را اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ

واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ:

 ۴٫۱ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ

ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﻧﻬﺎﯾﯽ در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺨﺪام در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﻋﺪه از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﺑﺮای ﺟﺬب ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺟﻊ؛

وارد دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﻋﻠﻮم،

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ

ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺬب ،ﻫﯿﺄت ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺬب و ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ

اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۷ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ

ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻃﻮری ﮐﻪ

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد:

ﺟﺬب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺬب زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺄت ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﻮرا

ﻫﺴﺖ٤ .

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ  ۱۱ﻣﺎده  ۱آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻋﻀﺎی

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ،ﻫﯿﺄت ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺬب ﻫﯿﺄﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ

ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ
أ(

داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ردﯾﻒ » «۱ﺑﻨﺪ  ۱م .(۷

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ آوردن اﯾﻦ ﺷﺮط،

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽِ ﮐﺸﻮر و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ،ﺟﺬب اﻓﺮادی در

اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،در وزارت ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺘﮑﻔﻞ اﻋﻤﺎل وﻇﺎﯾﻒ

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻼﯾﻖ ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری

ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۴ﻗﺎﻧﻮن

ﺑﺮ ﻫﯿﺄت ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺬب ،ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﯾﮏ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ؛  -۱ﻗﺒﻞ از اﻧﻔﺎذ اﯾﻦ

ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﮑﺎم اﯾﻦ

در اﯾﺮان ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ از

اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ

و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺤﻮل در ﺧﺼﻮص اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ

ﻫﺴﺖ .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ  ۱۲ﻣﺎده  ۱آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ،ﻋﻼوه
از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.

داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻋﻮض

دو ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﮕﺮ )ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺬب و ﻫﯿﺄت

ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺬب( ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ رادارﻧﺪ،

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ

اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺎﻗﺾ اﺳﺘﻘﻼل آنﻫﺎ اﺳﺖ
)ﻣﻮﻻﺋﯽ(۲۲ :۱۳۹۵ ،؛ اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام

 ۱ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد  ۱و  ۴آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﻬﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺬب اﻋﻀﺎی

ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط ﯾﺎدﺷﺪه
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺒﻌﻪ ی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -۲ .ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺪ دوم ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح

ﻣﯽﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ

ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ وارد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ و ﻗﺎﻧﻮن

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﺎت  ۶۰۸و  ۶۲۳ﻣﻮرخ  ۸۶.۴.۱۹و  ۸۷.۲.۱۰ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
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دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۵ﺗﺎ ۱۶۱

ﺟﺰای آن ﺣﺒﺲ و ﯾﺎ اﻋﺪام اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه

ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﮑﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎن

ﺑﻮده و اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ

ذﯾﺼﻼح زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

و ﺗﻤﯿﺰ( را ﻃﯽ و دادﮔﺎه ﺗﻤﯿﺰ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

آورﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ

ب(

ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻦ )ردﯾﻒ» «۲ﺑﻨﺪ  ۱م  .(۷ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده

 ۷ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ،ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻦ ﺑﺮای

داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ  ۱۸ﺳﺎل ﺗﺎ  ۶۴ﺳﺎل
ﺗﻤﺎم اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ را

ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در

ﻣﻮرد داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در

ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ )ﺑﺪوی ،ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ

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

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺮاﯾﻂ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ذﯾﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ:
أ(

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﻻزم داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر )(۶۴ -۱۸

ﻣﺎده  ۴آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ

ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ﻣﺎده ۳۷

ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮﯾﻮر  .(۱۳۹۵ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﻄﻮق و

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ ،داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎده ی  ۹۸۲ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺑﻌﺎن

ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ورود ﺑﻪ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرک

اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ۳۵ ،ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ

اﺳﺘﺨﺪام در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ ﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ

و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎده  ۳۸ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺮای

ﺗﺎﺑﻌﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی از ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام

دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ۴۰

ج(

داﺷﺘﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺳﻼﻣﺖ از وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ

ب(

)ردﯾﻒ» «۳م  (۷و )ردﯾﻒ» «۹ﺑﻨﺪ» «۱م  ۳۷ﻗﺎﻧﻮن
داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ورود ﺑﻪ

اداری ﺷﻮد .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮط در ﻧﻈﺮ

را ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ادارات ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﯾﯽ را

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ورود ﺑﻪ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﮔﻪ

ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻋﺪم ﺳﻮءﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی

درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻼﻣﺖ از داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از

د(

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﮑﻤﻪ

ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ )ردﯾﻒ»«۴م  .(۷ﺷﺨﺼﯽ

ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ورود ﺑﻪ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ

دادﮔﺎه ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﻣﺠﺎزات

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۲۶ﮐﺪﺟﺰای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،

ﺟﺮاﯾﻢ ازﻧﻈﺮ ﺷﺪت ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ )ﻗﺒﺎﺣﺖ،

ﺟﻨﺤﻪ و ﺟﻨﺎﯾﺖ( ﺗﻘﺴﯿﻢﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده

 ۲۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺮم ﺑﻮده ﮐﻪ
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ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﺑﻨﺪ »د« ﻣﺎده

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎم را داﺷﺘﻪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ وارد ﻧﻈﺎم

ذﻫﻦ ﯾﺎ ﺟﺴﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮر درﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ را ﺑﻪ

ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻀﺎد ﺑﻮده و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﺎی

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﺷﺮط ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﺮد ﺑﺎ

ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و رﯾﺎﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﮐﻪ

ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

(۴؛ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ً ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺗﺄﯾﯿﺪی ﭘﺰﺷﮏ،

ﮐﺴﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻃﻮل دوران ﺧﺪﻣﺖ؛

)ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد  ۹۷۷ﺗﺎ  ۹۹۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ«

ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻋﺪمﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ

ج(

اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.

ﻋﺪم اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻫﯽ

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

ی اﺷﺘﻬﺎر اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺮﻃﯽ

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .اﻓﺮاد از ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎه ﻣﺼﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،

ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻨﺎه اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ و

ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن ﮐﯿﻔﺮ آن ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ آن را از ورود
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزﯾﻢ ،ﭼﻮن اﺻﻞ ﺑﺮاﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن ﮐﯿﻔﺮ

ﺟﺮم ﺧﻮد ،اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﭼﻮن از واژه ی
اﺷﺘﻬﺎر )ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ( اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان

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

اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ »ﻧﻈﺎم ﺑﻮرس« ،اﻓﺮادی ﺑﻮرﺳﯿﻪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
داﺋﻤﺎ ً ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺰوﻣﺎ ً ﻧﺒﺎﯾﺪ

داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺷﺮط ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﺎف ﮔﺮدﻧﺪ .ﺷﺮط

ﮐﺴﻮت اﺳﺘﺎد.

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ذﮐﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ

ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ و آنﻫﻢ در
د(

ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮءﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ی ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺆﺛﺮ )ﺑﻨﺪ »و« ﻣﺎده

(۴؛ ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺟﺮم ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺆﺛﺮی را ﻣﺮﺗﮑﺐ

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ وی در

ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ورود ﺑﻪ اداره ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ

ح(

ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮاد  ۲۵و  ۲۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ،

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ

ﺑﺮای ﻣﺪتزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺷﺎره داﺷﺖ.

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺮط اﺧﺬ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در

ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﺪﻣﺎت داﺋﻤﯽ

دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس رأی ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ

ﺷﺮط ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ

ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺻﺤﺖ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺤﯽ ،اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ

ط(

ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رواﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ )ﺑﻨﺪ »ک« ﻣﺎده (۴؛ اﯾﻦ ﺷﺮط در

ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺸﻮ ﺑﻮده و

اداﻣﻪ ﺷﺮط ﻗﺒﻠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺲ،

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﺬف اﺳﺖ )ﻣﻮﻻﺋﯽ .(۲۸ :۱۳۹۵ ،ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل

داوﻃﻠﺐ از ﺣﯿﺚ رواﻧﯽ و روﺣﯽ از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻻزم

ﮐﯿﻔﺮ ﺗﺒﻌﯽ دارای ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺤﺎﺳﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ

آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای

ﻣﻔﺼﻞ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج

اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮاد  ۲۵و ۲۶در

ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﺗﺒﻌﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد و اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر،

اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ورود ﺑﻪ ﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﯽ
ي(

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻔﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

ﯾﺎ دﮐﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای )ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ( ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻪ

ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن )ﺑﻨﺪ »ح« ﻣﺎده (۴؛ ﺧﺮﯾﺪ،

ﺣﻮزوی؛ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ

در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻢ در اﯾﺮان ﺟﺮم ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ

ﻓﺮوش و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﻢ
ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ در ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﺎد وارد ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﻤﯽ

ﮔﺮدد .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ز(

ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ )ﺑﻨﺪ »ی« ﻣﺎده (۴؛ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ورود

ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در

ذﯾﺼﻼح )ﺑﻨﺪ »ز« ﻣﺎده (۴؛ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﺮار

و(

ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ

ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ و ﻟﻮ

ه(

و ﻋﻠﺖ آنﻫﻢ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ.

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﺷﺨﺎص دارﻧﺪه ﻣﺪرک

ك(

ﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،دﮐﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای )ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ( و
ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺣﻮزوی ۳۰ ،ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن

دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ و

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم

(۴؛ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ی » ۲ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ

ﺷﺮط در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ

ﻣﯽﮔﺮدد.

ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺋﻢ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن )ﺑﻨﺪ »ط« ﻣﺎده

ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻫﺮ ﻓﺮد ذﮐﻮر اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ را
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد  ۳۱ ،۳۹و  ۴۴اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن

ﺣﻮزوی  ۴۰ﺳﺎل ﺗﻤﺎم اﺳﺖ )ﺑﻨﺪ »م« ﻣﺎده ی (۴؛ اﯾﻦ

ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ

ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ؛ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﻔﺎﻟﺖ

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

ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ
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 ۴٫۲ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۳۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ

ﭘﻮﻫﻨﯿﺎر ٥

ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ وارد داﻧﺸﮕﺎه

ج(

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ واﺟﺪ

ﻧﺒﻮد زﻣﯿﻨﻪ ی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

داﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎﺳﺘﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮری

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﺗﻌﯿﻦ ﺳﻘﻒ  ۳۵ﺳﺎل ﻋﺎری از ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ؛ اﺳﻨﺎد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

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

زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻋﺘﺒﺎر

آﮐﺎدﻣﯿﮏ را از وزارت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده

ﺑﺎﺷﺪ )ردﯾﻒ» «۱ﺑﻨﺪ» «۱م  .(۳۷ﺳﻨﺪ ﻣﺎﺳﺘﺮی ﯾﺎ

د(

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و

اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ورود ﺑﻪ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ اﻟﺰاﻣﯽ و

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎر اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ

ه(

ﻃﻮری ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ

وارد اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮری ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎرج

ﮐﺸﻮر زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی ﻣﺬﮐﻮر

دارای اﻋﺘﺒﺎر آﮐﺎدﻣﯿﮏ در ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ

)ردﯾﻒ»«۲ﺑﻨﺪ» «۱م Doctor of Veterinary .(۳۷

)Medicine (DVMﯾﺎ ﻫﻤﺎن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ ی
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮوه
ذﯾﻞ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺪرﯾﺲ

ﻣﯽﮔﺮدد DMD.ﯾﺎ Doctor of Dental Medicine

رﺷﺘﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
Doctor of

 pharmacyرﺷﺘﻪ داروﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮔﺮدد .دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک رﺷﺘﻪﻫﺎی

 ۱واژه ی راﯾﺞ در ادﺑﯿﺎت ﭘﺸﺘﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دو زﺑﺎن رﺳﻤﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

153

و(

داﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ DVM,DMDوPHARMD

از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ،اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮر از

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻓﻖ اﻣﺘﺤﺎن

ﺷﻤﻮل ،٦

ﻃﺒﻖ ﻻﯾﺤﻪ

ی ﻣﺮﺑﻮط )ردﯾﻒ»«۵ﺑﻨﺪ» «۱م  .(۳۷اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﺑﻨﺪ

ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﺤﺮﯾﺮی و اراﺋﻪ ی ﺳﻤﯿﻨﺎر

اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﺑﺰرﮔﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ردﯾﻒ» «۴ﺑﻨﺪ» «۱م  .(۳۷ﻫﺮﭼﻨﺪ

ﺗﺤﺮﯾﺮی ،آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را اﺧﺬ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﺿﻊ

ﮐﯿﻔﯿﺖ وزارت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده

اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﮑﺮر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ،

اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از اﻣﺘﺤﺎن درﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی

اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﺤﺎن

دﻫﯽ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮده و از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺘﻪ ی ﺗﻀﻤﯿﻦ

ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮط ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

ﻣﯽﺷﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه

آن ﻋﺪه از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻋﺘﺒﺎر

ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮔﺮدد و PHARMDﯾﺎ

م  .(۳۷ﺳﻘﻒ  ۳۵ﺳﺎل ﺳﻦ ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر

ب(

ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺳﻦ از  ۳۵ﺳﺎﻟﮕﯽ )ردﯾﻒ» «۳ﺑﻨﺪ»«۱

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ورود ﺑﻪ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻨﺪ» «۱م .(۳۷
أ(

ﺷﻮﻧﺪ.

ز(

اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اراﺋﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎدان و

ﻫﯿﺄت ژوری ﻃﺒﻖ ﻻﯾﺤﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط )ردﯾﻒ» «۶ﺑﻨﺪ»«۱
م .(۳۷

داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات دوره

ی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺳﺘﺮی و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺞ درﺻﺪ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات دوره ی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﯿﺶ از

ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺸﺮوط ﻧﺒﻮدن در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﺧﻞ

ﮐﺸﻮر؛ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ درﺻﺪ

ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﻤﺮات ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات داوﻃﻠﺐ در

دورهﻫﺎی ﻣﺎﺳﺘﺮی و ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﺸﻮر

ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺎﺋﺰ  Grad Bﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از

ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﺮوط ﻧﺒﺎﺷﺪ
)ردﯾﻒ» «۷ﺑﻨﺪ» «۱م  .(۳۷داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺮوﻃﯽ در

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﮐﻤﺘﺮ از ۸۵
 ۱ﻫﺪف از )اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻤﻮل( آزﻣﻮن ورود ﺑﻪ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان

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

درﺻﺪ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از  ۱۰۰ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد،

ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه ی ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت

اﺳﺘﺎد وارد ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻮد .ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺮوزه داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺎدی اﻋﻢ از

ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻣﺖ

ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﺮﯾﻀﯽ از آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﺮه ی

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺑﻮرﺳﯿﻪ

از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﺘﯽ اﮔﺮ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪهای زﯾﺎد از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ
ﺷﺮط ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶآﻣﺪه در
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽِ ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ را در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺮار

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را

ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﺧﻼﻗﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺖ

ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در

ﺗﺎ از ورود اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

ﺷﻮد .ﺗﺪرﯾﺲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ و

اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ

ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺎرغ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺑﺎداﻧﺶ ﺿﻌﯿﻒ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ و

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و از

)ردﯾﻒ» «۸ﺑﻨﺪ» «۱م  .(۳۷ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم

اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ی )ﺟﺮاﯾﻢ اﺧﻼﻗﯽ( را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده
ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ

ﯾﺎ ﺟﺮاﯾﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﻮت اﺳﺘﺎد وارد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ

ط(

ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﻘﺪ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ

دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ را در ﻋﻤﻞ اﺟﺮا

اﺳﺖ ﻓﺮد در ﻫﻤﺎن درس ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

ح(

اﺟﺎزه ی ﺟﺬب ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دارﻧﺪه ی ﺳﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺷﻮد.

ﻧﺪاﺷﺘﻦ

ﻣﺼﺮوﻓﯿﺖ ٧

در ﺳﺎﯾﺮ ادارات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ

)ردﯾﻒ»«۱۰ﺑﻨﺪ» «۱م  .(۳۷اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻞ

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺬب ﻣﯽﮔﺮدد

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ وﻗﺖ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﯿﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ

ﺳﺎدهاﻧﮕﺎری اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ازﺟﻤﻠﻪ رﮐﻮد

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ وزارت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ورود اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺳﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۳۸ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ،

ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻮﻫﻨﻤﻞ

ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
أ(

ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ

دﮐﺘﺮی را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .واژه ی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ

ﻫﻢزﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ

ﺑﻨﺪ » «۲ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ،در زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎی

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮا

ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮری ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ارﺷﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪﮔﺎن

ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺬب

 ۱ﺷﻐﻞ

 ۲ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎده  ۳۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ
اﺧﯿﺮا ً ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﻀﻮری ﻣﻮﺳﺴﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ )ﺑﻨﺪ» «۱م .(۳۸
ﮐﺎﺑﻞ و ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ی

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد دو ﺷﻐﻞ

ﮔﺮدﻧﺪ٨ .

داﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮا ) (Ph.Dاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی

در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ازﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ اوج ﺧﻮد

ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﺷﺨﺎص دارای ﺳﻨﺪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای ﻣﺪت ﭘﻨﺞ

٩

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای

ب(

ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽِ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﺳﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮا ) (Ph.Dﻣﻮﺳﺴﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ی ﻣﺬﮐﻮر دارای اﻋﺘﺒﺎر رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر

 ۳دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ.
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ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻨﺪ» «۲م  .(۳۸داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ

اوﻗﺎت ﮐﺎری رﺳﻤﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از  ۸ﺑﺎﻣﺪاد

ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و ﺧﺪﻣﺖ -۲ .ﺗﺠﺎرت و ﺳﻮد اﻧﺪوزی.

اوﻗﺎت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎﻏﻞ

اﻟﯽ  ۴ﻋﺼﺮ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در

در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دو ﺑﻌﺪ دارﻧﺪ-۱ .

ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺴﺎد و

ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺪهای از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻓﺮوش ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و

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

ورود ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و
ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎداﻧﺶ ﺿﻌﯿﻒ وارد ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ

ج(

د(

ﮔﺮدد.

ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۴اﯾﻦ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،از ﺷﺮاﯾﻂ

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ذﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
أ(

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻤﯽ

.۱

دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﯾﺎ

اراﺋﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺤﻀﺮ

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

در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد داوﻃﻠﺒﺎن اﻣﺘﺤﺎن رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺧﺬ

ﻣﯽﮔﺮدد )ﺑﻨﺪ» «۶م  .(۳۸ﻫﺮﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪﮔﺎن

ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر ﺣﻮزوی ﺑﺎ رﺳﺎﻟﻪ ی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ی

ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ )ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ( در ﮔﺮوه

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ دوﻣﺮﺗﺒﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺒﻮد

ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ  ۴۵ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.

ﻣﻮردﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ )ﺑﻨﺪ» «۱م .(۵

رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )ﻏﯿﺮ از ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ( و ﯾﺎ دارا

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

وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﺮای ﻣﺪتزﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد

.۲

اﺳﺘﺎدﯾﺎر )ردﯾﻒ» «۱ﺑﻨﺪ  ۱م .(۵

دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﯾﺎ

ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺣﻮزوی در رﺷﺘﻪ ی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای

ﮐﻠﯿﻪ ی رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )ﻏﯿﺮ از ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ( و
دارا ﺑﻮدن درﺟﻪ دﮐﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای )در ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ(

ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ی ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ

رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه» ١٠ «۱ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده )ردﯾﻒ» «۲ﺑﻨﺪ ۱
م (۵

از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮای اﺷﺨﺎص دارﻧﺪه ی ﻣﺪرک

ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺎزه ی ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان

و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن اﺧﺬ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ

ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻋﮑﺲ

ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آزﻣﻮن ﺗﺤﺮﯾﺮی اﺧﺬ ﻣﯽﮔﺮدد

۱

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﻣﺬﮐﻮر )ﺑﻨﺪ» «۳م .(۳۸

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﺎری از ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا در

و(

اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺪی

و ﯾﺎ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ اﻣﺘﺤﺎن درﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی

زﻣﯿﻨﻪ ی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ،

ه(

در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ی  ۵آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ

اﺳﺖ.

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﯾﮏ

ز(

ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﺧﻼﻗﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺖ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ی اﺧﯿﺮ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﻧﺒﻮده و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻋﻤﻼ ًﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ح(

ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﺎﯾﺮ ادارات و ﻣﺮاﺟﻊ )ﺑﻨﺪ» «۹م

از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ ،اﻓﺮاد ﺑﻪﺳﻮی ﺗﺤﺼﯿﻞ در

ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع

)ﺑﻨﺪ» «۷م .(۳۸

 .(۳۸ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎده ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮔﺮدد

ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺟﺬب

در اداره ی دﯾﮕﺮی ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ

ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻫﺮم ﻋﻠﻤﯽ ،از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﯾﻦ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪام

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯿﺎر و ﻣﺮﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎر ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ .ﺗﺒﺼﺮه  ۱ﻣﺎده  ۵آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ.
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ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان

ب(

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

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﯾﮏزﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای

ﻋﻤﻮﻣﯽ ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ درواﻗﻊ ﺷﺮوط ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎﯾﺪ در

ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﯾﮏزﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ،ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﻨﺪ دوم اﯾﻦ ﻣﺎده )اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ی ﻣﺮﺑﯽ و

دﺳﺘﮥ ﺷﺮوط اﻋﺘﻘﺎدی و اﻟﺘﺰاﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻮم؛ در

ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ی اﺳﺘﺎدﯾﺎر )ﺑﻨﺪ» «۲م

وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ( ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﻨﺪ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﺎده )ﯾﮑﯽ از

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﺑﺮوز اﮐﺜﺮا ً ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ  ۱۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری

 .(۵وﺿﻊ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ورود ﺑﻪ

ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﻮت اﺳﺘﺎد وارد

ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً

ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮔﺮدد.

 ۴٫۳ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﻘﺎدی و اﻟﺘﺰاﻣﯽ

ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( در ﺗﻌﺎرض واﻗﻊ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،زرﺗﺸﺘﯿﺎن ،ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان

اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﻄﻮر ﯾﮏ

ﻣﺴﯿﺤﯽ ،زرﺗﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ

اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎﯾﺪ

دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻌﻘﻮل از ﻣﻨﻄﻖ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎده
زد و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﻻﯾﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮم
ِ

ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ

در ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ،

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎم ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ﻣﺎده ۴

ﺳﮏﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﯽ از اﻫﻞ ﻫﻨﻮدِ ،

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رادارﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در

ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت اﻃﻼﻗﯽ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﺎ ً ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺨﺪام و ﭼﻪ

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ دﯾﻨﯽ.

ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﻘﺎدی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮرده اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ،ﺗﻌﺎرض ﯾﺎ ﺗﻀﺎدی

ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ

ﻋﻨﻮان اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻧﻪ

در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺘﺨﺪام از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی

)ﻣﻮﻻﺋﯽ.(۵۸ :۱۳۹۵ ،

ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺨﺪام

 ۵ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام

ﻧﺎمﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﮐﻪ در

ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،ﺷﺮط اﻋﺘﻘﺎدی در اﺳﺘﺨﺪام
ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ً ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.
در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪﻫﺎی »ب« و

»ج« ﻣﺎده  ۴آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮوط ﻋﻤﻮﻣﯽِ
م اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ،دو ﺷﺮط ...»:ب( اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺘﺨﺪا ِ
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ

وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ .ج( اﻋﺘﻘﺎد و اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ

ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ؛ ﻣﻄﺮحﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﻘﺎدی و اﻟﺘﺰاﻣﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻪ ﺷﺮط ﺿﺮوری ﺑﻮده؛ ﺷﺎﻣﻞ

ﻣﻮارد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ :اﻟﻒ( اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .ب( اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ .ج(
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ .د( اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ

ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .دوم؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮوط در دﺳﺘﮥ ﺷﺮوط

 ۵٫۱ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۸ﻻﯾﺤﻪ ی ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺻﻮﻻ ً
ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورت در ﺳﺎل ،دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی

ﻋﻠﻤﯽ را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﻈﺮ

ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﭘﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ادارات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪن ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ از
ﻃﺮف وزارت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ،ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

اﻋﻼن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۷ﻻﯾﺤﻪ ی ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
در ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺻﻮﻻ ً ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮوع ﻫﺮ
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﻤﺴﺘﺮ اﻋﻼن ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺸﺮ در

زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ،از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ

و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ،ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در

ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ از ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ،اﻓﺮاد ﻧﺨﺒﻪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ
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اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﻪ ﭘﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ

اﻋﻼن داده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ و اﺣﺮاز
ﭘﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻫﯿﺄت داوری ﺳﻪﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪهاﻧﺪ ،از ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ و

اﺣﺮاز ﭘﺴﺖ دادهاﻧﺪ واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ

ﺗﺎﺑﻠﻮی اﻋﻼﻧﺎت داﻧﺸﮑﺪه و ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﺮﺑﻮط ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺬ اﻣﺘﺤﺎن درج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ًﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور

ﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮورت ﺟﺬب ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ در

Comparative Law Biquarterly
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮشاﻧﺪ ،اﺧﺬ ﻣﯽ-
ﺷﻮد .اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺄت ﻣﻤﺘﺤﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ

ﭘﻮﻫﻨﺪوی ١١

و

ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن و ﯾﺎ ﭘﻮﻫﻨﻤﻞ دارای درﺟﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮا

) (Ph.Dﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺧﺬ ﻣﯽﮔﺮدد«.

ﺳﺆاﻻت ﮐﻪ ﺑﺮای آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺒﻼ ً

ت ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه و در ﺻﻮر ِ

ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻃﺮح

ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﺮای آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ،
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻮﻫﻨﺪوی و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ی ﻋﻠﻤﯽ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺟﻊ ازﺟﻤﻠﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم

ﭘﻮﻫﻨﻤﻞ ﺑﺎ درﺟﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﮑﺘﻪ ی

ﻣﺎده  ۳آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ»،اﺳﺘﺨﺪام در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮ

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ درسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﮔﺮوه ﺗﺪرﯾﺲ

اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻫﯿﺄتاﻣﻨﺎ در ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
اﺳﺎس ﺳﻬﻤﯿﻪ ی اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی وزارت ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻼت

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺼﻮب ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ

ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر و
ﻣﺮﺑﯽ ،ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄتاﻣﻨﺎ و اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺧﻮان آزﻣﻮن ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

و ﯾﺎ ﻫﺮدو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺿﺮورت اﺣﺮاز ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد« .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻋﻄﺎی ﭘﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ

وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺟﺬب و زﻣﺎن آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﯿﺄتاﻣﻨﺎ

و رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،ﺷﺮط داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﻃﺒﻖ ﻣﻨﻄﻮق اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻫﯿﺄت

اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ

ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 ۵٫۲ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺧﺬ آزﻣﻮن ورود ﺑﻪ ﻫﯿﺄت-
ﻋﻠﻤﯽ

در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۹ﻻﯾﺤﻪ
ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﻋﺎﻟﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﯾﺎ ﺧﺎص

ﺟﺬب ﮔﺮدد »اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ در

دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺆاﻻت اﺳﺖ ،ﺳﺆاﻻت ﻃﺮحﺷﺪه

ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺆاﻻت ﻃﺮحﺷﺪه ﻣﻬﺮ و ﻻک ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ روز اﻣﺘﺤﺎن در

داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  . ١٢ﺳﺆاﻻت

ﻃﺮحﺷﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ دارای ِ ﺷﻤﺎره ی

ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدش ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﭘﺎﮐﺖ ﻗﺮار داده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎن ،ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﺳﺆاﻻت ﺑﯿﻦ

ﺟﻌﺒﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﻪﻗﯿﺪﻗﺮﻋﻪ  ۱۰ﺷﻤﺎره را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر

ت ﻣﻤﺘﺤﻦ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎزﺷﺪه ،ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﯿﺄ ِ
ﺷﻤﺎرهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﺮ
ﺑﺮﮔﻪ ﺣﺎوی ﮐﺘﯿﻨﮓ )ﺳﺮورﻗﯽ( ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ

ﻓﻘﻂ درج ﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ و
ﻧﻮع ﺳﺆاﻻت ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه و اﻋﻼن

ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ،ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊآوری
ﻣﯽﮔﺮدد .در
ِ
ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻫﯿﺄت ﻣﻤﺘﺤﻦ ﮐﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎ را ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری و از

ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﺮو اﻣﻀﺎء ،ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ و ﮔﺮوه ﮐﻪ دارای ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ

ﭘﻮﻫﻨﺪوی ﯾﺎ ﭘﻮﻫﻨﻤﻞ ﺑﺎ درﺟﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﺳﺎﺗﯿﺪ ارزﯾﺎﺑﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی

اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﯿﺪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻧﻤﺮات

اﺧﺬﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا را در ﺑﺮﮔﻪ ی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﯿﺄت

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

ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺸﺘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در

ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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 ۲ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮاد ) ۱۱ ،۱۰و  (۱۳ﻻﯾﺤﻪ ی ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻬﺎو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان

ﻣﻤﺘﺤﻦ در ﻫﻤﺎن روز ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻫﯿﺄت ﻣﻤﺘﺤﻦ ﻧﻤﺮات

ﻫﺮ ﺑﺮﮔﻪ را در ﺳﺮﺑﺮگ ﺑﻪ ﺣﺮوف و ﻋﺪد درج ﻧﻤﻮده اﻣﻀﺎء
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ را ﺗﺴﻠﯿﻢ داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻤﻮده و در

ﻫﻤﺎن روز ،ﻧﺘﺎﯾﺞ از ﻃﺮف داﻧﺸﮑﺪه اﻋﻼن ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﺪاﻗﻞ
ﻧﻤﺮه ﺑﺮای اﺣﺮاز ﭘﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ از  ۱۰۰ﻧﻤﺮه  ۶۰ﻧﻤﺮه اﺳﺖ؛

ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۶۰ﻧﻤﺮه اﺧﺬ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪی راه ﭘﯿﺪا

ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ راه ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ِ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺄت ﺳﻪﻧﻔﺮی
داوری و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺪف ﻋﻤﺪه از

اﺧﺬ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﻨﺠﺶ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻزم ﯾﮏ ﻋﻀﻮ

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻧﺤﻮه ی ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ وی ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ،ﻧﺤﻮه ی ﺑﯿﺎن ،ﻇﺮﻓﯿﺖ

ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﻫﯿﺄت داوری ﺳﻪﻧﻔﺮی ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﯿﻨﺎر

ﻋﻠﻤﯽ و اﺧﺬ آن از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮوه اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﻣﯽ-
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت داوری ﺗﻌﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دارای

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻮﻫﻨﻤﻞ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ

ی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻮﻫﻨﺪوی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮا ،ﻫﯿﺄت داوری ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ

دارای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی و ﻣﺮﺗﺒﻪ ی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﯿﺄت داوری ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻪ روز ،ﻣﻮﺿﻮع

ﺳﻤﯿﻨﺎر را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﻋﻼن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ

اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﻣﺪت  ۱۰روز ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت داوری ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﯿﻦ

اراﺋﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ذﯾﻞ ﻧﻤﺮه

ﺑﺪﻫﻨﺪ -۱ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﺐ -۲ .ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ - ۳ .ﺻﻼﺑﺖ و ﭘﺨﺘﮕﯽ در

اﺳﺘﺪﻻل و اﺟﺮای ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ -۴ .ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی درﺳﺖ-۵ .

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و آﻣﺎدهﺳﺎزی اﺳﻼﯾﺪ ،ﭼﺎرتﻫﺎ و ﻏﯿﺮه.

 -۶ﻗﺪرت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت -۷ .ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن و ﺷﯿﻮه ی
درﺳﺖ اﻓﻬﺎم و ﺗﻔﻬﯿﻢ .آزﻣﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺒﻮده

ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،در ﺻﻮرت ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ،وﻗﺖ دﯾﮕﺮی از
ﻃﺮف ﻫﯿﺄت داوری ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ وی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه و از وی

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ .اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت داوری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮای ﺷﺨﺺ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﯾﮏ ،دو و ﺳﻪ
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ﻋﻀﻮ ﻧﻤﺮه ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺪور اﺣﮑﺎم آﻏﺎز

ﻣﯽﺷﻮد١٣ .

ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﻣﺘﺤﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻣﺪت ﺳﻪ روز از اﻋﻼن ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ را ﺑﻪ اداره ی داﻧﺸﮑﺪه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ را در ﺟﺮﯾﺎن دو

روز ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﻤﺘﺤﻦ ارﺟﺎع دﻫﺪ و ﻫﯿﺄت ﻣﻤﺘﺤﻦ ﺑﺎﯾﺪ در

ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻪ روز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺷﺎﮐﯽ و اﺳﺎﺗﯿﺪ

ارزﯾﺎﺑﯽﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮﮔﻪ ی ﺷﺨﺺ ﺷﺎﮐﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﺆاﻻت
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺄت ﻣﻤﺘﺤﻦ درﺑﺎره

ی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ

اﺳﺖ١٤ .

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ

ﺑﻪﻗﺮار ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد -۱ .اﻋﻼن ﻓﺮاﺧﻮان و ﺟﻤﻊآوری

اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت  ۵روز -۲ .دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ

ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﺄتاﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ واﻓﺮادی

ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ را ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺳﺎزد-۳ .
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽﺟﺬب،

روﻧﻮﺷﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎراﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺄتاﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب و در ﻣﻮرد دروس ﻣﻌﺎرف

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﻬﺎد ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی

ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ -۴ .ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ و

ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده و از اﻓﺮاد ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد و ﮔﺰارش
ﺑﺮرﺳﯽ را در ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻇﺮف  ۴۵روزﺑﻪ ﻫﯿﺄتاﺟﺮاﯾﯽ

ﺟﺬب ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ -۵ .دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ،در ﻣﺪت  ۵روز آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب

ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ -۶ .ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب ﭘﺲ ازﺑﺮرﺳﯽ

ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ  ۱۵روزه
اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد -۷ .دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿﺄت
اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب و ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ

اوﻟﯿﻪ ﻫﯿﺄت ﺟﺬب ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺬب ،ﻇﺮف  ۷روز

ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ -۸ .ﻫﯿﺄت ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺬب ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را در ﻣﺪت  ۴۵روز اﻋﻼن

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﯽ

ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﻣﻮردﻧﻈﺮ از ﻃﺮف ﻫﺮ ﺳﻪ
 ۱ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮاد ) ۲۸ـ  (۲۰ﻻﯾﺤﻪ ی ﻃﺮز ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ در
ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ.

 ۲ﻣﻔﻬﻮم )ﻣﻮاد ۱۴ ،۱۵ ،۱۶ ،۱۷ ،۱۸ ،و  (۱۳ﻻﯾﺤﻪ ی ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﺎدر
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ.
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ

ﻣﺪت  ۱۰روزﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ١٥ .آﻧﭽﻪ از ﻣﻔﺎد ﻣﺎده

اﯾﺮان ﻓﺮد ﺑﻪﻣﺤﺾ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﯾﮏ اﺳﺘﺎدﯾﺎری و

ﺟﺬب ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ازﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ و

اﺳﺘﺎدﯾﺎر در اﯾﺮان ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎن ﺑﺎﻣﻌﻨﺎی واژه

 ۸دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎدﺷﺪه داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ازﻧﻈﺮ دﻗﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و

ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﺎﻧﺐ-

ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،واژه ی

ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﺮان ،ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺬب ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ

ﮐﻤﯿﺘﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺬب اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۷آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ

�ِدﯾﮕﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿﺄت ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺬب

اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻈﺎرت

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻤﺎموﻗﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از

اﺳﺖ .آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎی
ﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ِ ﮔﺰﯾﻨﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﺿﻌﯿ ِ
ﻫﻢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻢ در اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪق اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ
دادﮔﺎهﻫﺎ اﺑﺰار ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل »ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﻋﻤﻞ« ﻣﺮاﺟﻊ و

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه در ﺑﺎﻻ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،در

وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ،ﻧﻈﺎرت ﻣﺬﮐﻮر از ﻧﻮع ﻧﻈﺎرت
ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ ی ﻏﯿﺮ ﮐﺎرآﻣﺪی را در ﭘﯽ

دارد و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺻﻼﺣﯿﺖ

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب و ﺗﺎﺋﯿﺪ

داﺷﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
اﺷﮑﺎل ذﯾﻞ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ِ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ،اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮔﺮدد:
اﻟﻒ :اﺳﺘﺨﺪام ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ؛ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ

ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﻻزم ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﺪرج در
»دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻄﺎی ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ

آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی وزارت« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای

ﻧﻈﺎرﺗﯽِ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻮزه ی ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺴﻂ

ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮﺑﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎری وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﯿﺲ

 ۵٫۳ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ی ﻧﻬﺎﯾﯽ

رﺳﻤﯽ-آزﻣﺎﯾﺸﯽ؛ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ

دﻫﻨﺪ) .ﻣﻮﻻﺋﯽ.(۵۰ :۱۳۹۵ ،

در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ

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

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف وی اﺳﺖ .ب( اﺳﺘﺨﺪام

ﺣﮑﻢ .ج :اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ؛ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ.

در ﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ

ﻻﯾﺤﻪ ی ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت

و ﮐﺎر وﯾﮋهﻫﺎی ﻣﻘﺮر در آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی

اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺨﺺ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺨﺪام

ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻘﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ

ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻢ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻮد؛

ﻣﻌﯿﺎر ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ واﺟﺪ ِ ﺷﺮاﯾﻂ
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺒﻮده ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻢﺟﻮاری
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ

ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧﺬ آزﻣﻮن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ

ﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﯽ رادارﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ.

م وزارت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎ ِ
م ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،وی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ را در ﮔﺮوه و
اﺳﺘﺨﺪا ِ
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺮوع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎزه

اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ی اﺳﺘﺎدی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
 ۳ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۸دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب و ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ

اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ

ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
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ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻋﻀﻮ درﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ

وارد اﺳﺖ ،ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﺎﺋﯿﺪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ

ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرآﻣﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی »دوﻟﺖ

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪت را ﮐﺎﻫﺶ داد.

در اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺗﺮم ﯾﻌﻨﯽ

ﻫﺮﺳﺎل دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺬﯾﺮش ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد؛

اﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه

داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان

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

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺗﺮم ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮ آن وارد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﺨﺪام،

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪ رو ﺑﺎﺷﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد ﻻﯾﻖ و ﮐﺎردان

 ۶ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺮ

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺑﺘﺪا درﺻﺪد ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ اﺻﻞ

اﺳﺘﻘﻼل ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮآﻣﺪﯾﻢ و

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺟﻬﺎن آنﻫﺎﯾﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ دادهﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان آﻧﭽﻪ از روﯾﻪ ی

ﺟﺎری و ﻣﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ

ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎء ﺗﺎ ﺣﺪودی اﯾﻦ

ﭘﯿﮑﺮه ی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان وارد

ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮاﻫﻢ

ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر و دور ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ از زﯾﺮ

ذرهﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ارﺑﺎﺑﺎن ﻗﺪرت ،ﮔﺰﯾﻨﺶ از ﻃﺮﯾﻖ

ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺎف ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺄت ﺑﯽﻃﺮف و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ-
ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ

ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

ﻣﻘﺼﻮد ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ و در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ،ﺑﺎ

ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ در

داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎق

در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻋﻀﺎی

ﻋﯿﻨﯽ و روﺷﻦ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام از

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﻌﻨﺎدار دارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ.

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ در

اﯾﺮان ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﻘﺎدی ،زﻣﯿﻨﻪ ی اﺳﺘﺨﺪام ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ و
ﺑﺒﺮد و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص راﻫﮑﺎر ﻋﻠﻤﯽِ ﺷﻔﺎف،

ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺻﻮل ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ

اﺳﺘﺨﺪام آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎری از ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ

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

.۱۳۹۶

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

ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽ »اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺿﺮورتﻫﺎی آن،

داﻧﺶ ،ﺳﺮور ،ﺣﻘﻮق اداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭼﺎپ دوم،

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﺋﯿﻦ« ،ﻣﺠﻠﻪ آﯾﯿﻦ ،ﺳﺎل

ﺷﻤﺲ ،ﻧﺎﺻﺮ و اﻓﻀﻼن ،ﻓﺮﯾﺪه »ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری

ﻣﺼﺪق ،ﻫﺎدی و ﻫﻤﮑﺎران» ،آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺬب

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ رﻫﯿﺎﻓﺖ ،ﺳﺎل

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری« ،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺑﯿﮋن ،ﺣﻘﻮق اداری ،اﻧﺘﺸﺎرات دادﮔﺴﺘﺮ ،ﭼﺎپ

ﻣﻮﻻﺋﯽ ،آﯾﺖ ،ﺟﺰوه ﺣﻘﻮق اداری ﯾﮏ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق،

ﻗﺎرون ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ »ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﻪای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ

ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ» ،اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه در آﻟﻤﺎن« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ

اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﮐﺎﺑﻞ.۱۳۹۴ ،
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ﺑﺴﺘﺮی

ﺑﺮای

ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﺳﺘﻘﻼل

ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۳۴زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۸۴
ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻬﺮان.۱۳۹۵ ،

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در

آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ« ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۱۳و ،۱۴
ﺑﻬﺎر .۱۳۷۵

ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره ۱۰ ،دیﻣﺎه .۱۳۸۶

ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وزارت ﻋﻠﻮم،

اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺷﻤﺎره  ،۲۵ﭘﺎﺋﯿﺰ .۱۳۹۵
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ.۱۳۹۵ ،

ﻣﻬﺪی ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم ،ﺷﻤﺎره اول،

ﭘﺎﺋﯿﺰ ۱۳۷۶
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دوره  ،۴ﺷﻤﺎره  - ۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  – ۱۳۹۹ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۵ﺗﺎ ۱۶۱

اﺳﻨﺎد

آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﺎت  ۶ .۵و  ۳۴ﻣﻮرخ

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب  ۱۶ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۰۸ﻣﺼﻮب
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ

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

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺟﺮﯾﺪه رﺳﻤﯽ وزارت
ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺳﺎل ۱۳۵۵

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺼﻮب  ۱۳۷۶ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا
اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺼﻮب ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ۱۳۸۲
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ،ﻣﺼﻮب .۱۳۸۶
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺼﻮب ۱۳۸۷
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ.

آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ

اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﺎت  ۶۰۸و ۶۲۳

 ۸۷/۲/۲و  ۱۳۸۸ /۳/۴ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺬب اﻋﻀﺎی

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری اﯾﺮان ﻣﺼﻮب
۱۳۸۹

آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و

ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری،

ﻣﺼﻮب وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱

اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۰

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

ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ

اﺟﺮاﯾﯽ

آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ

ارﺗﻘﺎی

ﻣﺮﺗﺒﻪ

اﻋﻀﺎی

ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۰ /۶/۱وزارت ﻋﻠﻮم،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری

ﻣﻘﺮره اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺟﺮﯾﺪه رﺳﻤﯽ

وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ،ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ  ۱۱۲۳ﺗﺎرﯾﺦ ۲۰
ﻗﻮس ۱۳۹۲

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺟﺮﯾﺪه

ﻣﻮرخ  ۸۶ /۴/۱۹و  ۱۳۸۷/۲/۱۰ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ

رﺳﻤﯽ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ۹ ،ﻋﻘﺮب  ۱۳۹۴ﺷﻤﺎره

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب و ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ

ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻮﺷﯿﺢ

آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﺎت .۱۷

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ ،ﺷﻤﺎره  ۲۵۲ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴

اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت

 ۴۱ .۳۹ .۲۴ .۱۸ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺬب اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﮐﺸﻮر .ﻣﺼﻮب .۱۳۸۷ /۹/۴

ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ وزارت
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ۸ ،اﺳﺪ .۱۳۸۸

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻫﺪاف ،وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺄتﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و
اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ

Boel, C and Etal, towards the assessment of
quality in medical education, Geneva:
world Health, Organization, 1992.
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ﺗﻌﺪﯾﻞ ،اﯾﺰاد و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن

ﺣﻮت ۱۳۹۵

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻇﻒ و اﻋﻄﺎی
ﺗﺮﻓﯿﻊ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی

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

ﮐﺪ ﺟﺰای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۵ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ.

Altvaejery, Abdoaziz, Islamic Education, Hay
Ryad, Rabul kingdm of morocco,
ISESCO.Islamic Education Scientific and
Cultural Organization (Jon 2005).

