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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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القاب علمی در پوهنتون های افغانستان
استادان پوهنتونها (دانشگاه ها) عالوه بر رتب دولتی دارای رتبه های علمی شش گانه نیزمیباشند.
این رتب علمی قرار ذیل اند:
پوهیالی ،پوهنیار ،پوهنمل ،پوهندوی ،پوهنوال و پوهاند.
شروط ارتقای رتبه علمی:
عبارت از تکمیل مدت زمان معین (حداقل سه سال) ،نشر تعداد معین مقاالت علمی در نشرات
اکادمیک و نوشتن یک تیزس بکر ،تحقیق علمی ویا ترجمه آثار علمی مربوط رشته شان زیر نظر
یک استاد رهنما میباشند .در اخیر اثر نامبرده باید در کنفرانس استادان دیپارتمنت مربوطه پیشکش
و مورد دفاع علمی قرار بگیرد.
هر رتبه علمی با معاش معین کادری همراه بوده ،که استادان آنرا در پهلوی معاش رتبوی خویش
اخذ می نمایند.
شخص کاندید کادر علمی ابتدا باید دورۀ یک سالۀ آزمایشی را سپری نماید .که در این دوره زیر
نظر استادان دیپارتمنت کار خویش را آغاز نموده و به فعالیتهای اکادمیک می پردازد و بعد از آن
با تایید استادان دیپارتمنت به حیث کادر علمی پوهنتون شناخته میشود و میتواند کار علمی خویش را
مستقالنه در چوکات دیپارتمنت مربوطه به پیش ببرد.
هرگاه کاندید ،تازه از پوهنتون های افغانستان فارغ شده باشد یعنی لیسانس باشد ،به نام نامزد پوهیالی،
اگر ماستر باشد ،نامزد پوهنیار و درصورتیکه دارای دکترا (پی.اچ.دی) باشد ،به حیث نامزد پوهنمل
شامل پوهنتون می گردد.

در افغانستان اساسا ً دو مرکز علمی ملی وجود دارد :پوهنتونها و اکادمی علوم.
تفاوت اساسی بین این دو مرکز علمی یعنی پوهنتونها و اکادمی علوم عالوه بر القاب
مختلف دانشمندان ،در شیوه کار شان نهفته است.
در اکادمی علوم تحقیق ،تطبع و خلق اندیشه های جدید هسته اساسی کار دانشمندان
اکادمی علوم را تشکیل میدهد .در پوهنتونها عالوه بر تحقیقات و نوشتن آثار بکر و
ترجمه ها و تطبع توسط استادان ،تعلیم و تربیه محصلین بخش عمده وظایف استادان را
تشکیل میدهد.
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