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فصل دوم
پــذیـرش
( -)1شرایط :
شمولیت دکتوران ملکی داوطلب دربخش صحیه اردوی ملی با درنظرداشت کتگوری های ذیل پذیرفته میشود.
 -1درصووووورتیکه داوطلووووب شووووامل خوووودمت بالزصوووول دریکووووی ا مراک صووووحی ملکووووی باشوووود بوووورای وی اشوووود شوووورورت باشوووود
وسن آن ا ( )44سال باالتر نباشد بصد ا موافقه اداره مربوطه اش درجذب آن اقدام صورت گیرد.
 -2فارعان موسسات تحصیلی طب ملکی .
 -3فارعان موسسات تحصیلی طب ملکی خصوصی .
 -4فارعان موسسات تحصیلی طب ملکی خارج کشور.
 -5حق اولیت به پوهنتون های داخل وخارج کشورداده شود.
تمام داوطلبان فوق الذکرباید سند فر اعت تحصیلی مسلک طب ملکی که تایید شده و ارت تحصیالت عالی باشند ن د خود داشته
باشند.
( - )2پذیرش محصلین:
 پذیرش محصلین طوب ا صونصورت میگیرد.

چهوارم الوی دوکتووران سوتاوربدون تبودیلی محول تحصویل اش ا پوهنتوون هوای والیوات ومرکو

 محصلین میتوانند فورم های درخواستی را ا شزاخانه های ساحوی بدست آورند. بصد ا تدقیق ومطالصه فورم های درخواستی فورم شمولیت برای محصلین ارایه میگردد. محصلین میتوانند شرایط پذیرش ومصلومات را درمورد امتیا ات ا طریق شزاخانه های ساحوی دریا فت بدارند.( - )3حقوق محصلین :
مدد مصاش ماهانه شان نظر به صنو تنظیم میگردد که به اساس امریه (ً )4241
مورخ  1388/11/9پرداخت میگردد.
 درصورت داشتن شرایط وشرورت لیلیه با اعاشه وسایر شروریات محصلین درجریان تحصیل بطور رایگان . تهیه البسه نظامی سپورتی وسایر تجهی ات مورد نیا طبق نورم تثبیت شده . اکمال قرطاسیه باب ا قبیل قلم کتابچه پنسل پنسل پاک وکاغذ سزید نظر به شرورت. فراهم نمودن مینه تحصیالت عالی جهت بلند بردن سویه علمی وتخصصی در داخل و خارج کشور. تقررو استخدام طبق شرورت ونیا مندیهای ریاست صحیه و ارت دفاع ملی صورت گرفته وحق اولیت به قطصاتوج وتامهای ساحوی اردوی ملی داده میشود.
 تداوی رایگان ا تسهیالت صحی اردوی ملی. سایر حقوق وامتیا ات که درقانون پیشبینی شده باشد.سولیت های محصلین:
( - )4م ً
 پیروی ا قوانین دایرکتی ها اصولنامه ها رهنمود ها پالیسیها اوامر وهدایات و یر دفاع ملی ولوی درستی . عدم عشویت دراح اب سیاسی وتنظیمی وسایر سا مانهای متخاصم. داشتن سلوک نیک روش عالی اخالقی ومسلکی. اخذ نمرات عالی درامتحانات پوهنتون مذکور. سجل مساعد دوره تحصیل حاشری وپابندی دایمی درصن . نداشتن دوسیه های جنایی وجرمی درمحاکم. داشتن صحت ف یکی وروحی. رعایت نظم ودسپلین نظامی. خدمت دراردوی ملی مطابق قانون امورذاتی افسران وبریدمالن .2

فصل سوم
جذب وشمولیت پرسونل داوطلب صحیه ملکی به صفوف اردوی ملی
( - )1معیار ها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

کاندید باید تنها تابصیت جمهوری اسالمی افغانستان را داشته باشد.
داشتن سن مناسب شمولیت به اردوی ملی.
داشتن اسناد تحصیلی وتصلیمی موسسات تحصیلی وتصلیمی دولتی یا غیر دولتی (خصوصی) داخل و یا خارج کشور که تائید شده
و ارت تحصیالت عالی ویا و ارت صحت عامه کشور باشد.
داشتن توانمندی صحی وف یکی .
عدم اعتیاد به مواد مخدر.
عدم ارتکاب جرم علیه منافع ملی کشور( سابقه جنائی و دوسیه درمحاکم نداشته باشد ).
داوطلبان قشر اناث به اردوی ملی باید موافقه فامیل خویش را باخود داشته باشند.

( - )2شرایط شمولیت:
 - 1در صورتیکه داوطلب در یکی ا مراک صحی ملکی درخدمت بالزصل شامل وظیزه باشد داشتن موافقه دو و ارت مربوطه
شرط است.
 - 2داوطلبان باید ا تمام مقررات نظامی قبل ا شمولیت آگاهی کامل حاصل نموده وبصد ا شمولیت ا آن اطاعت نماید.
 - 3داوطلبووان شوومولیت بووه اردوی ملووی عشووو کوودام سووا مان سیاسووی نباشوود باسووا مانهای متخاصووم سیاسووی ارتبوواط نداشووته باشووند
ودرجریان خدمت بالزصل درتظاهرات سهم گرفته نمیتوانند.
 - 4تو یع فورم درخواستی داوطلبی طبق نمونه تثبیت شده .
 - 5امال وخانه پوری فورم درخواستی تصهد نامه و تشمین خط ها .
 - 6تشمین داوطلب ا طر
منسوبین مربوطه .

دو نزر افسوران برحوال نظوامی ویوا دونزور ا کارمنودان برحوال ملکوی وتائیود اداره مربوطوه ا برحوالی
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 داوطلبان درخواست های شمولیت به اردوی ملی را بصد ا مطالصه به مودیریت جلوب و جوذب قومانودانیت صوحیه ستردرسوتیجهت طی مراحل بصدی تقدیم مینماید.
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 شرایط پذیریش پرسونل صحی ملکی به اردوی ملی شامل یک سلسوله شورایط خوا و کتگووری هوای متصودد انود کوه در مرکوپذیرش داوطلبان موجود بوده و بصدا تاریخ منظوری وصدور امرو ارت دفاع ملی داوطلبان به اجورا ی آن مکلو بووده وایون
پروسه الی رفع نیا مندیهای اردوی ملی ادامه خواهد داشت.
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 تثبیت رتبه داوطلبان بادرنظرداشت شرورت بست اسناد تحصیلی مدت خدمت مدت تحصیالت عالی رتبه قبلوی و سونکاندید تثبیت وعیارمیگردد.

 -14داوطلبووووان ملکووووی صووووحی بووووه اردوی ملووووی بصوووود ا تکمیوووول پروسیجراسوووونادی خووووتم تحصوووویالت وفراغووووت
امرو یووور دفووواع ملوووی بادرنظرداشوووت شووورورت ونیا منووودی هوووای اردوی ملوووی تقووورر حاصووول مینمایووود ومکلووو
هرنوع وظای درهرنوع شرایط دشوار وسنگین درمرک و والیا ت کشور میباشند.
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بووووه اسوووواس
بوووه اجووورای

 -11داوطلبوووان شووومولیت بوووه اردوی ملوووی درجریوووا ن تصووودی خووودمت بالزصووول خوووود بوووه قووووانین نافوووذه کشوووور فووورامین مصووووبات
شوووورای و یوووران مقووورره هوووا پا لیسوووی هوووا اوامروهووودایات و یووور دفووواع ملوووی ولووووی درسوووتی وامووورین موووافوق خودوفووواداربوده
آنرا رعایت نموده وتحلی عسکری را بصد ا تصلیمات نظامی بجا آورد.
 -12ریاست صحیه و ارت دفاع ملی درتزاهم با قوماندانیت صحیه ستردرستی کمسیون های با صالحیت را توظی نمایود توا اسوناد
داوطلبان را دقیقا ً کنترول وار یابی نموده وبصدا تائید کمسیون مذکور پیشنهاد مشخ خویش را بادرنظرداشوت اصول شایسوتگی بوه
مقام و ارت دفاع ملی ارائه نماید.
 -13کمسیون مذ کوراسناد سویه علمی داوطلبان را به ترکیب ذیل بررسی مینماید وا آن جمله بهترین آنها را به اردوی ملی جذب
نمایند.

الف – ترکیب کمیسیون جلب وجذب داوطلبان درچوکات قوماندانیت صحیه ستردرستیز .
 – 1نماینده باصالحیت ریاست صحیه و ارت دفاع ملی ....................بحیث رئیس کمیسیون
 -2مصاون علمی ومصالجوی قوماندانیت صحیه ستردرستی  ..................عشو
 -3مدیرجلب وجذب قوماندانیت صحیه ستردرستی  . ..........................عشو
 -4مدیر تصلیمات صحی قوماندانیت صحیه ستردرستی . .......................عشو
 – 5مدیر کادروپرسونل قوماندانیت صحیه ستردرستی .......................عشو
 – 6قوماندان نرسنگ قوماندانیت صحیه ستر درستی  .......................عشو
 -7نماینده کش

واستخبارات قوماندانیت صحیه ستردرستی  ................عشو

ب  -وظایف ومسئولیت های کمیسیون جلب وجذب :
 – 1وظایف.
 مساعد نمودن شرایط ورود داوطلبان حین مراجصه به کمیسیون . بدست آوردن ویااخذ اسناد و مدارک داوطلبان با درنظرداشتن شرایط پذیرش . جلوگیری ا ورود اشخا -تشخی

مشکوک و ناالیق .

درست اسناد تحصیلی وتزکیک اسناد جصلی .

 -جذب داوطلبان با درنظرداشت تشکیل مسلک وتخص

مورد نیا .

 تکمیل وامال ء فورم جداول نمونه های مکاتب وسایر اسناد طبق پروسیجر کاری ریاست صحیه و ارت دفاع ملی وقوماندانیتصحیه ستردرستی وجابجا نمودن آن بداخل دوسیه های جداگانه برای هرداوطلب .

 – 2مسئولیت ها :
 -تشخی

درست واجدین شرایط .

 -انتخاب شزا

کادرهای مسلکی وتخصصی .

 ارسال جدول شهرت داوطلبان با امشای اعشای کمیسیون وتائید قوماندان صحیه ستردرسیت به ریاست صحیه و ارت دفاع ملیجهت ار یابی دقیق نهایی .
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 -ارسال بست های خالی با درنظرداشت بخش و ردی

به کمیسیون ریاست صحیه و ارت دفاع ملی .

 ارتباط دوامدار با داوطلبان الی تصین بستی شان .ج – ترکیب کمیسیون ارزیابی اسناد تحصیلی پرسونل صحیه ملکی درچوکات ریاست صحیه وزارت دفاع ملی:
 نماینده باصالحیت ریاست صحیه و ارت دفاع ملی ..... .................بحیث رئیس کمیسیون -2نماینده مصاون علمی ومصالجوی قوماندانیت صحیه ستردرستی  ........عشو
 .........عشو
 -3نماینده مدیریت جلب وجذب قوماندانیت صحیه ستردرستی
 - 4نماینده مدیریت تصلیمات صحی قوماندانیت صحیه ستردرستی .........عشو
 -5مصاون علمی اکادمی ملی نظامی . .........................................عشو
 -6سرجراح روغتون شهید سردارمحمد داود خان  . ... ...................عشو
 – 7سرداخله روغتون شهید سردارمحمد داود خان  . ....................عشو
 - 8نماینده کادروپرسونل قوماندانیت صحیه ستردرستی  ...............عشو
 - 9نماینده کش واستخبارات قوماندانیت صحیه ستردرستی  ..............عشو
 -14نماینده ریاست حقوق و ارت دفاع ملی  .................................عشو
د  -وظایف ومسئولیت ها ی کمیسیون ارزیابی اسنادریاست صحیه وزارت دفاع ملی
 –1وظایف :
 بدست آوردن اسناد و دوسیه داوطلبان ا کمیسیون ابتدایی قوماندانیت صحیه ستردرستی . -آماده نمودن شارت لست ا مجموع داوطلبان با درنظرداشت اصل شایستگی در مسلک وتخص

.

 ار یابی دقیق اسناد ومدارک داوطلبان . انتخاب افراد مورد شرورت مسلکی بادرنظرداشت بخش های کمبود پرسونل صحیه . مطالبه کتبی اسناد تحصیلی وکارکرده گی داوطلبان ا مراک تحصیلی و اداره قبلی . تهیه شهرت داوطلبان ایکه بصدا ار یابی دقیق توسط کمیسیون بادرنظرداشت واجدیت شرایط مشخ -جابجا نمودن داوطلبان منتخب طبق تشکیل مسلک وتخص

وانتخاب میگردد .

دربست های مورد نیا .

 کنترول دقیق اسناد تحصیلی وتصلیمی داوطلبان. ار یابی سویه علمی ومسلکی ونظارت ا اجراآت عملی پرسونل صحی داوطلب. کنترول وار یا بی اثارعلـمی ومسلکی داوطــلبان ا قبــیـل کـتب ورسالـه هــا در مــورد مسلک طب درصورتیکهچنین آثارعلمی داشته باشد.
 – 2مسئولیت ها :
 ارسال اسناد ومدارک تحصیلی داوطلبان به ریاست تصلیم وتربیه مصاونیت پرسونل وتصلیمات . ارایه پیشنهاد درمورد تصین وتقرر داوطلبان به مقام و ارت دفاع ملی . ارسال جدول داوطلبان بصدا تائید مقام و ارت دفاع ملی به ستردرستی جهت آماده نمودن امرتصین بستی به مقام و ارت دفاعملی وستردرستی جهت منظوری نهایی

( - )3سن داوطلبان:

سن کارمندان ملکی صحی حین شمولیت به مسلک طب نظامی بطوراستثنی ذیالً مدنظر گرفته شود:
 - 1سن داوطلبان بخش طب متوسط (مصاون دکتوران تکنیشن ها ونرس ها الی  28سال)
الی (  ) 32سال
 -2دوکتوران MD
الی (  ) 44سال
-3دوکتوران  MDمتخصصین
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فصل چهارم
حقوق وامتیازات
 امتیازات: -1مصاش وامتیا ات نظر به بست محول وظیزوه سواحه فصالیوت
قانون امورذاتی وپالیسی های منظور شده پرداخته میشود .

امتیوا ات مسولکی و اوپراتیزوی طبوق نوورم منظوور شوده درپرتوو

 -2شخ داوطلب بصد ا تصدیل رتبه نظامی ویا تثبیت رتبه نظامی خود واعشای فامیل اش به صوورت رایگوان در مراکو صوحی
اردوی ملی تداوی میگردد .
 -3امتیا ات تشوویقی داوطلبوان مسولک صوحیه بادرنظرداشوت پالیسوی پرداخوت امتیوا ات تشوویقی واوامور و یور دفواع ملوی پرداخوت
میگردد.
 -4امتیا ات تشویقی خا

منسوبین صحیه اردوی ملی به اساس امرنمبر( )479موُ رخ  1392 / 14/25پرداخت میگردد.

 -5اج رای ترفیع فوق الصواده نشوانها مودالها تقودیر ناموه هوا وسوایر امتیوا ات مطوابق قوانون اموورذاتی فورامین وپالیسوی مکافوات
اردوی ملی با در نظرداشت ابتکارو شایستگی شخ .
 -6حقوق تقاعد داوطلبان مطابق مقرره تنظیم حقوق تقاعد شوماره ( )1416منتشوره جریوده رسومی  14حمول سوال ()1389قابول اجورا
میباشد.
 -7سایرحقوق و امتیا ات درپرتو قوانین وپالیسی های منظورشده و ارت دفاع ملی برای جذب شده گان قابل اجرا است.

فصل پنجم
مسئولیت ها
( - )1وزارت دفاع ملی:
الف  -معاونیت پرسونل وتعلیمات:
 – 1بصد ا منظوری طبع واکمال پالیسی پشسًْل صحی  ،تْصیع آى تَ سیاست صحیَ و ارت دفاع ملی .
 - 2درصورت شرور ت ونیا مندیهای ریاست صحیه و ارت دفاع ملی مروروانکشا پالیسی جزب ّشوْلیت پشسوًْل صوحی
هلکی ،فاسغاى هْسسات ّهشاکضتحصیلی ّتعلیوی صحی ّ هحصلیي طة ًظاهی تَ صفــْف اسدّی هلی .
 -3کنترول ا تطبیق این پالیسی به منظور کمک وهمکاری درمورد عرشه خدمات صحی به اردوی ملی.

ب -معاونیت استخبارات ستراتیژیکی :
 -حصول اطمینان ا بایومتریک جذب شده گان بخش صحی ملکی به صزو

اردوی ملی.

ج  -ریاست تعلیم وتربیه:
درهموواهنگی ریاسووت صووحیه و ارت دفوواع ملووی وقومانوودانیت صووحیه ستردرسووتی درار یابی اسووناد تحصوویلی سووویه علمووی داوطلبووان
همکواری نموووده وبصوود ا تکمیوول سلسوله مراتووب اسووناد داوطلبووان را جهوت اجووراات بصوودی بووه ریاسوت کادروپرسووونل ستردرسووتی رسووما ُ
ارسال میمناید.

د  -ریاست حقوق:
-

نظارت حقوقی درمورد تطبیق موثر این پالیسی .
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ھ  -ریاست ارتباطات ستراتیژیک وامورعامه:
تثلیغات هؤثشسوعی ّتصوشی اصطشیوج جشیوذٍ دفوا  ،هجلوَ هاٌُاهوَ اسدّ ّساد یْتلْیضیوْى هلوی دسهشکوض ّّتیوات ک وْسدسُواٌُگی
سیاست صحیَ ّصاست دفا هلی طی پالى جذاگاًَ تخاطشجلة ّ جزب پشسًْل صحی هلکی اعن اص رکْسّ اًاث تَ اسدّی هلوی تٌظوین
گشدد.

و  -ریاست صحیه وزارت دفاع ملی:
 -1درهماهنگی با ریاست ارتباطوات سوتراتیویک وامورعاموه شورایط پوذیرش داوطلبوان پرسوونل صوحیه ملکوی بوه اردوی ملوی را ا
طریق مطبوعـات در مرک و والیات کشور اعالن نماید تا بهترین اشخا مسلکی صحیه به اردوی ملی مراجصه نمایند.
 -2تما م داوطلبان با شنیدن اعالن جهت دریافت فورم شمولیت به قوماندانیت صحیه ستردرستی مراجصه نمایند.
 - 3دساثٌای تعییٌات ّتشفیعات افسشاى  ،هطالثات پالیسی ساختاسّضویوَ ًوثش( )1پالیسی ساختاس،صٌف تٌذی،سشتَ ُوای اختصاصوی
ًظاهی ّهِاست ُای اضافی دس ساتطوَ هسویش پی وشفت تٌظوین ّاداسٍ دّسٍ خوذهت هسولکی هٌسوْتیي اسدّی هلوی  ،کْسسوِای هسولکی
تثثیت شذٍ سادسًظش گیشد.
 -4تْظیف ّتقشسافسشاى ّتشیذهالى ق ش اًاث تعذ اصفشاغت طثج لضّم دیذ سیاست صحیَ ّصاست دفا هلی صْست گیشد.
 -5داشتن بست وردی

درتشکیل منظورشده ریاست صحیه اردوی ملی.

 -6استقاء ظشفیت ُا ی هسلکی داّطلثاى جِت عشضَ خذهات صحی تَ هٌسْتیي اسدّی هلی.
 – 7بلند بردن ظرفیت های تحصیلی وتصلیمی صحی جهت خود کزایی.
( - )2ستردرستیز !

الف  -ریاست کادر و پرسونل :
 -1تطبیق عملی پالیسی صحیه درقطصات وج وتام های اردوی ملی .
 -2ریاست کادروپرسونل ستردرستی به منظور تثبیت وتصدیل رتب آنصده کارمندان ملکی که دربخش های صحیه طبق تشکیل کمبوود
کادر مسلکی و ارت دفاع ملی وستردرستی شرورت باشد بادرنظرداشت درجه تحصیل رشته ومسلک بست ومدت خودمت شوان
درساحه ملکی مطابق قانون اوامر هدایات لوایح وطر الصمل های که ن د آن ریاست موجود است اجراآت مقتشی مینماید.
 -3تصیینات پرسونل مسلکی صحیه درهماهنگی ریاست صحیه و ارت دفاع ملی اجرا گردد.
 -4تدوین وترتیب طر الصمل تطبیقی این پالیسی درهماهنگی با ریاست صحیه و ارت دفاع ملی وقوماندانیت صحیه ستردرستی .
ب  -ریاست کشف واستخبارات:
 شٌاسایی اشخاص ه کْک  ،هخشب ّتی اعتواد ّجلْگیشی اصّسّد آًِا دسصفْف اسدّی هلی.ج– ریاست تعلیم وتربیه ودکتورین:
 تعلین ّتشتیَ ًظاهی هطاتج سٌُوْد ُا ّپالیسی ُا ی ّصاست دفا هلی.د -ریاست عقیذتی وفرھنگی:
 -1تشتیة ّتطثیج پالى کاسی جِت ت شیح ّتْضویح اُوذاف ایوي پالیسوی توَ هٌظوْس اکووار پشسوًْل صوحی ّاًجوام خوذهات صوحی توَ
هْقع تشای هشیضاى اسدّی هلی.
 – 2کاستثلیغوواتی ه و پْثش پیشاهووْى ًق و داکتووشاى ّپشسووًْل صووحی تووَ هٌظووْس تووذاّی دلسووْصاًَ افسووشاى ،تشیووذهالى ّسووشتاصاى هووشی
دسقطعات ّجضّتاهِا ی اسدّی تٌظین ّپی تشدٍ شْد.
 -3پی ثشد دسّط عقیذتی فشٌُگی طثج پالى هشتْطَ.
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