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  .ساختار رشته اختصاصی نظامی .(2)
را   ارت هـای اـا ــــاست که مه کــودعددی وحروفـــــی

مول مهـارت هـاادان  بشـمشخص نموده ووظایف عمـومی 

ـــــــر ـــــــه وسایــ ــــــو  ماــــــل  ن ــــــامیمعلومات مرالزمـ   ب

 توضیح میدهد.را

بات وظیفـوی ودرجه نشان دهنده رتبه ا.درجه. رتبه و(3)

بــوده کــه ســرح مهــارت نیازمنــدیهای رتبــه را جهــت حمایــه 

 م میاازد.ـــراهــــفدوره اــــدمت مالکـــــی کشاف ــــان

 .)معاون سرپرکمشرقدمدار( E-8)دگروال(و 60مثآل:

ــود دو  .ضییافیتعیییک دییهد مهییارا هییای ا .(4) ــارت ازک عب

رقمــی عــددی و حروفــی بــوده کــه مهــارت هــای اضــافی را 

ــر عــصوه ر ــ ه اا  ا ــی  بشــمول مهــارت هــای راــان ب

ــک کــود هــا بمن ــور  ناســا ین ــامی مشــخص میاــازد.   ای

ـــه ـــردد ک ـــیه اســـ فاده می  ـــای اـــا  و وی ـــارت ه ـــک  مه ای

امات ـــــــــارتهای اــــا  بعــــد از تثبیــــت و تــــــا ید م ــــــمه

ـــــربــــذی ــــص  م ـــــو ه نــــ ـــــا ل بــــ ــــت معــــا  ـ ه دریاف

   ام یازی می ردد.

ارگـــاه وزارت ی قرآســـعبـــارت ازرو.مراجیییس مسییی   .(5)

شــوره هــای بوده کــه جهــت ارایــه مدفــام ملــی وس ردرســ ی 

بندی ر ــ ه ا   ــنفماــلکهای ن ــامیفنــی ووظیفــوی بــرای 

جهــت رفــ   مهارتهــای اضــافیمی و هــای اا  ا ــی ن ــا

 ســـ راتییی ملـــی ن ـــامی همکـــاریی واح یاجـــات اوپراتیفـــ

 ( مراجعه گردد.2به  کل)مینمایند. 

عبـارت ازمـدیران پرسـونل بـوده  .مدیران قسی  ااتیی .(6) 

ـــــــــدیریت هـــــــــای تن ـــــــــیم و اداره  ـــــــــات م ـــــــــه درروک ک

 پرســـــونلوابریدمصن و ســـــربازان ریاســـــت کادرافاـــــران

س ردرس ی  تعیک گردیده اند و مائول تن ـیم  واداره ر ـ ه 

ــــــــای تخ  ــــــــی م ــــــــلکه ــــــــامیاتن یم واداره ا های ن 

جهت  سربازان بریدمصن وقوتهاوانکشاف مالکی افارانا

 قوتها میبا ند. محاربوی حفظ احضارات

ازپروســه عبــارت .مسییل ی تمپالنگییراری دورخ خیید .(7)

ـــه انکشـــاف اداره دوره اـــدمت  تن ـــیم و ـــ ا ب ـــوده کـــه من ب

ــریک دوره اــدمت ــرای ا ماــلکی به  ــدمصن و ب فاــرانا بری

و اناث( به من ورحمایه نیازمندیهای تن یم )ذکور سربازان

واداره قوتهــا واحضــارات پرســونل اردوی ملــی میبا ــد کــه 

پیشــرفت ماـــلکی نامیــده  ـــده پروســه منحیـــر ماــیر  ایــک

 وتوســـر مراجـــ  ماـــئول انکشافاتوســـر ریاســـت کـــادرو

لـیم وتربیـه ماـلکی توسر پاریای تعو پرسونل تن یم وادراه

ملــی حمایــه می ردد.بــه اردوی  بریــدمصنن ــامی افاــران و

مایر پیشـرفت ماـلکی افاـران  ضمایم )هـااو( نمونه های

 ه گردد.ـــراجعـــدمصن مـــریـــو ب
 

 (.دپهځی ځانگړی رشتی جهړښت.2)

ــه  ــه پــه گوت حروفــی اوعــددی کــوددی رــه هــان هی مهارتون

کوی اودټــوری ودنـدو په گډون مهارتونهاالزمـه پوهـه اوپــه 

ــــــــــــ ـــــــــــــی ما ـــــــــــــورپــوهــ ـــــــــــــوری اـونـــدنــــ  ل  پــ

 معلومات څرگندوی.

ه ایــــ  باــــت ادرجــــی اورتبــــی دـــــــددن.( رتبییییه اودرجییییه3)

ښودونکـــی ده ره درتبی داـتیاوودمهارت کچـه اودماـلکی 

اـــدمت ددوری دپـــــراا یا دمصتهرپاره رم وکوی .دبیل ی 

 )دقدمداره سرپرکمشرمعاون(.E-8)ډگروال(او06په توگه:

دوه  او عــددی دحروفــی  ی مهییارتهنهددهد کادیی .داضییاف.(4)

اضـــافی مهارتونـــه د بـــی  کودڅخـــه عبـــارت دی رـــه رقمـــی

ــوهی هــان هی ر ــ ی او ــه گــډون دپ ــه ســردمهارتونوپ بیره پ

 دغـــــه کودونـــــه.ص کـــــویهـــــان هی مهارتونـــــه مشـــــخهغو

دهان هواواا ــــومهارتونودپییندنی رپــــاره ورڅخــــه گ ــــه 

ونـده واکمنـو ری دغه هان هی مهارتونه داـاایا ل کیږی .

رارواکودمنلواوتثبیت نـه وروسـ ه دام یـازی معـا  پـه ال  

 .توانیږی ته راوـرو

اوس ردرســـ ی  دملـــی دفـــام دوزارت .څیییانگی (.مسییییهلی5)

 ددنـدواوفنی  مشـوریرـه دقرارگادر یاانوڅخه عبـارت دی 

دپــوهی هــان هو  دپـوهی ماــلکونورپاره اداضــافی مهـارتونو

پراتیفـی اتییی اواسـ ر ر  ود نفبندی په هکله دپـوهی ملـی

ــاره م ــه من ــه وـرورپ ـــرس ــاـتیاوور ـــه کــــ ( ــکل 2) وی.ـــ

 تـــــه دی وک ــل  ــی.

 دپرسـونل دمدیرانوڅخـه عبـارت.دااتی څیانگه میدیران.(6) 

ب دافاــــــــرانو دس ردرســــــــ ی دپیین ون ســــــــ رتودی رــــــــه 

پــه روکــات ســرتیرودتن یم اواداری د مدیری ونواوابریدمصنو

ر ــ ودتن یم  ی دپــوهی ماــلکونودهان هوکــی ټاکــل  ــوی د

ـــــــوداداری او   ادافاـــــــرانوابریدمصنوتن یماواداریادهواکون

 دج هه ایــ  رـم وارـــیوـواکونـــدهاوسرتیروماــلکی پـراا یا

 .ریـتنی مائوریت ر دسا

 دمتـــــــدا.دوری پیییییالن جهړونیییییهخیییییدمت  دمسیییییل ی.(7) 

ــ دماــلکی ــهـصن جــوـدوری دتن ــیم اواداری دپ ــر  ونی ر بهی

رینــه )نا افارانوابریدمصنواوســرتیروـه ارت دی رــڅخــه عبــ

ــراوښــ ینه( ــادهواکونو  ښــه ه رپاره داــدمت ددوری ډی پراا ی

ل پــــه دپرســــون اردو داـتیاووســــاتنه دملــــیداداری اوتن ــــیم 

رم ـوواری تمــامیږی دغــه بهیردماــلکی پرمخ ــ  دالری پــه 

دپیین ون ا یاپراااڅان ورخوتوگــــه نــــومیږی رــــی دماــــئورو

اردودافاـرانواو    دملـیاو ره تن ـیم اوادارهدس رتوب په واسـ

ــه ابریــدمصنو دپوهی ماــلکی ښــوونی اوروزنــی دت ــصری پ

ودمالکی پرمخ ـ     دافارانواوبریدمصن.کیږیحمایه واسره 

  ی. ونو بیل وته دی وک ل مل)هـا و(دروری 
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 .( دهدنامعیک رشته اختصاصی نظامی8)

کــدا  وســر بیان روظــایف باــت هــای کــود  ــده اســت کــه ت

مال ار ــــ ه اا  ا ــــی ن ــــامی معــــیک اردوی ملــــی 

مشخص نبا دونشان دهنـده نن اسـت کـه هرافاـر وبریـدمل 

د.ایک مهارتهاماننــد رنن باــت اجــرای وظیفــه نمایــمی وانــد د

قوتهــای محاربویارو ســ یکیامدیران تن ــیم وادره قوتهــا 

ـــت بـــراورده  ـــای اا  ا ـــی  ن ـــامی جه ـــ ه ه وسایرر 

 ظیفه ایجاد گردیده است.ساا ک نیازمندیهای و
 

 یوادارخ معلهمیییییاا منیییییا س   یییییر  یتنظییییی سیییییت یس( .9)

 .(سیتا ی)د

ی امنی ی اـروهین کمپیوتری ا میس  ـــیارت از ــعب -

اداره  تکه توسر ان رن بودهو وزارت دفام ملی  ملی افغان

 ی بکه مرک   ی یدارا ا میس کـــی. ا رددیو کن رول م

 یول اردوهاـق یندیپ یاــخ  هــب وده که درـــب سیب اـــ ید

 یها تیفعار تیریم وسر و مد یاــه تیوماندانـق ایساحو

  رار داردــق  یکادروپرسونل س ردرس  ست اـیل رــرسونـپ

جهت حفظ و ن هداری تما  معلومات ن امی و  خ ی 

 مناوبیک ن امی و ملکی اس فاده می ردد. 

وپرســـونل معاونیـــت پرســـونل و تعلیمـــاتا ریاســـت کادر -

س ردرســ ی ا ریاســت مخــابره س ردرســ ی ا ریاســت هــا و 

ــــدانیت هــــای  ــــات قومان مــــدیریت هــــای پرســــونل در روک

اوپراتیفی و حمایوی  ماـلریت دارنـد تـا از امـورات اداری 

ـــاب  بشـــری  و تخنیکـــی سیاـــ م تن ـــیم واداره معلومـــات من

 )دی ابیس( ن ارت نمایند. 
 

هـداری پرسـونل بمن ور حفظ و ن  .معاش امتیازی .(01)

دارای مهارت هـا و تعلیمـات اـا  و مهـم در ر ـ ه هـای 

اا  ا ــی ن ــامی و مهارتهــای اضــافی مربو ــه اســ فاده 

می ـــــردد. معا ـــــات ام یـــــازی و تشـــــوی ی جهـــــت تـــــامیک 

احضارات محـاربوی و سـرح اکمـال پرسـونل اردوی ملـی 

اس فاده می ردد. معا ات ام یـازی بـرای پرسـونل مشـخص 

 ــرایر اــا  کــه توســر پاریاــی هــاا  مرــابب بــه واجــدیت

اوامر و فرامیک ایجاد و ترتیب گردیده اسـت تهیـه می ـردد. 

ــت بودجــه و من ــوری  ــه موجودی ــازی ب تمــا  معا ــات ام ی

 وزارت دفام ملی تعلب دارد.   

 مسیهلیت ها.– 0

 الف. وزارا دفاع ملی.

 وزیر دفاع ملی. -(0)
 

ــ ــات و ترفیع ــدیم اســناد تعیین ات افاــران مروراان خــاب و ت 

میبا ــد جهــت من ــوری  (99A)عــاری رتبــه کــه دارای کــود

 ه م ا  ریاست جمهوری اسصمی افغانا ان.ـب
 

 (.دپیییییییییهځی ځیییییییییانگړی رشیییییییییتی نامعینیییییییییه دیییییییییهد.8)
ـــــاکلی  ـــــی اردوټ دکود ووباـــــ ونوددندوبیانونکی دی ادمل

پـوهی هان هی ر  ه رـی دمال  پــه واسره ها ن هی 

هــرافاراوبریدمل   وی نه وی دهغه ښـکارندوی دی رـه

ه ی.دغـرسـره کهالی  ی  ری په دغه بات کـی دنـده تکو

ـــه دج ـــهه ای وهــــواکونوارو س یکیاد د هواکونومهارتون

رو پــوهی هانکهور ـ وپه  ـان ومدیرانواونتن یم واداره 

 داـتیاوودالس ه راوـرـو رپـاره منځ تــه راغلــــی ده.ددندو
 

اری د  یییییییییییری سیییییییییییردینه)دیتا یس(دمعلهماتهداد.(9)

 اوسمهن سیست .

ــــی امنی ــــی هواکونــــواودملی دفــــام دوزارت دافغــــان  - مل

رنت په واسـره دکمپیوتری سیا م څخه عبارت ده ره دان 

دغــه سیاــ م دیــوی مرکــ ی  ــبکی اداره اوڅــارل کیږی.

ای وقـول اردوگانودپییندپـه  دی ابیس ررونکی ده ره دسیمه

وب سـ رت قوماندانیواودس ردرس ی دپیین ونبراوادمن نیو

   ون رری. مـدیریت کی فعاری ونوپهد اودپرسونل

 ومعلومـات دوداـونـدانوهانی پـوهی اوملکـی دټورـودملی ار

 دساتلو اوهای پرهای کورو رپاره گ ه اایا ل کیږی.

یتادس ردرســــ ی دپیین ون دپرســــونل اوتعلیمــــاتو معاون -

ــــــابری   ــــــ رتوبونه او اومخ ــــــونل س ــــــ رتوبونه اودپرس س

نوپـه روکــات وپراتیفـی قوماندانی وااومـایوی حمدیری ونـه د

ــــری ترڅو ــــی ماــــئوریت ر ــــررینو)دی ابیس( ک دبشــــری س

ــاتو دس اداری یاــ م  دســمون اواداری دتخنیکــی او دمعلوم

 راروڅخه  څارنه وکهی.
 
 

ــــ.امتیییییازی معییییاش.(01) ــــان هی  ودمهم ــــارتونو اوه مه

تعلیمات ررونکـی پرسـونل دمحـاف ی اوسـاتلو پـه من ـور. 

واـونـده اضـافی مهـارتونو نـه ی ن امی  هان هور  و ار

تری گ ه اایا ل کیږی. دام یازی اوتشـوی ی معـا  څخـه 

دمحاربوی احضاراتواودپرسونل داکمال دکچی درـوـواری 

دتامیک رپاره گ ه اایاـ ل کیږی.ام یـازی تنخـوا دهـان هی 

پرســـــــونل رپـــــــاره د ر ونودبرابرتیاســـــــره ســـــــم رـــــــی 

ی دت صرواامرونواوفرمانونوپواســـره جوـاوترتیـــب  ـــو

وی تیــــاریږی. داټــــول ام یــــازی تنخوااودبــــودجی  ــــ ون 

 اودملی دفام دوزیرپه من وری پوری اـه رری.

 مسیهلیتهنه. -0
 

 الف. دملی دفاع وزارا.

 دملی دفاع وزیر. -(0)

( کـــود  99Aدافغاناـــ ان داســـصمی جمهوریـــت م ـــا  تـــه د)

ــه افاــرانودمن وری ر ــررونکــو عــاری رتب ــاتو ه اارپ دترفیع

 اکنی اوبیاک نی رپاره دسند نوووـاندی کــول. اوتعییناتو دټ
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 . معاونیت ستراتیژی و پالیسی.(2)

وزارت دفام ملی  تحریر  دهازانکشاف تما  پاریای های -

جهت همـاهن ی پاریاـی هـا باتمـا  تـص  هـای سـ راتییی  

ن ــارت نمــوده وعــصوه بــرنن ازهماهنــ  بــودن پاریاــی هــا  

جمهـوری اسـصمی افغاناـ ان باسایر وزارتخانه های دورت 

 ا مینان حا ل مینماید.

اســـناد مح ـــلیک کـــه بــــه اـــاری ازکشـــورجهت تح ـــیل  -

اع ا  می ردنداز ریب ریاست امورن ـامی بـیک ارمللـی بـه 

 وزارت اـارجــه جهت مهروتا یدارسال می ردد. 

ـــاری کشورحــــیک - ـــی مح ــــــــلیک اـــ اسنــــادتــــح یل

ـه تح یـــــــل بعـــــدازتـــــرجمـــــــه عــــــودت مـــوف انــــــ

بـــــه  ومهرسنــــــ ی غـــــــرب  بــت و ــی مراحـل رســمآ

ریــــــــاست تعلـــیم وتــــربیـــــــه معــــــــاونیت پــــــــــرسونل 

 وتعلیمات ارسال می نماید.

و  امل ساا ک کود های  ب ه اناث در تشکیل در تثبیت  -

ا مینان  هماهن ی با ریاست اوپراسیون جهت ح ول

سرح اکمال اردوی  16۱ازینکه بات های  ب ه اناث باید 

 . ملی را اکمال نماید

 . معـــاونیت پــرسهنـــ  و تعـــــــــلیماا .(3)
معاون پرسونل و تعلیمات دررابره به تما  موضوعات مربو    -

به پرسونل وتعلیمات اردوی ملیا اناجا  ون ارت ازپاریای های 

رسونل وزارت دفام ملی وپصن ـااری سـ راتییی  تن یم واداره پ

ه دررســـیدن اهــداف امنیـــت ملــی الز  میبا ـــد ـاب  بشـــری کـــــــمن

 وظیفه اجراء مینماید.

ــــــاریای هــااپــــــروسیجرها امعیارهـــــا  - ــــــکشاف وتــــــربیب پ انـ

وارزیـــابی تعلـــیم وتـربیــــه اردوی ملــــیاتف ی  تمـــــا  قدمــــــه هـــا 

رامهــای تعلــیم وتربیــه ماــلکی بمن ــوراجراات به ــر بشــمول پروگ

بــرای نیروهـــای اح یـــا  کــه  ـــامل تعلـــیم وتربیــه ن ـــامی اـــاری 

 ازکشوروتعلیمـات مالکـی افاران می ردد.

بــا ریاســت امورن ــامی بــیک ارمللــی معاونیــت پاریاــی و  -

ســــ راتییی  وزارت دفــــام ملــــی  بمن ورتــــامیک ارتبــــا  

باسایروزارت های دفام کشورهای اارجی جهت انکشاف 

و تاهیل پروگرا  های  تعلیمی به  مول تح یصت اـاری 

ـــاء ســـرح دانـــ  ماـــلکی مناـــوبیک  از کشـــور بمن ورارت 

 اردوی ملی کارمینماید. 

ازسیا م تن یم و اداره معلومات مناب  بشری اردوی ملی  -

ن ارت نمـوده وا مینـان حا ـل مینمایـد کـه ایـک معلومـات 

ــــــ ــــــدـب ــــــران ار ــــــد دقیباجدی ــــــری رهب  رای ت ــــــمیم گی

 ومورداس فاده میبا د.

ریاست تعلیم وتربیه معاونیت پرسونل وتعلیمات  -

 ازایجاد وترتیب م رره باریاست های ذیربردرهماهن ی 

 

 .دپالیسی او ستراتیژی معاونیت  (.2)

ـــــ صرودهمغږی رپـــــــاره  - ــــام دوزارت دټوروتـ ــــی دف دمل

دریکل  ـوو ت ـصرو پراا یـااو پـه ټــورو سـ راتیییکو ه ـو 

ــ ـــانا ان  داســصمی څارن ـــرهغو دافغـ ـــوی اوســربیره پ ـه کـ

جمهوری دورت رـــه نــــــورووزارت اـــــا نـــــــــوسره د 

 تـ صرو دهمغږی ډاډ تــــرالسه کـــــوی.

دمح لینوسندونه ره ره هیوادنـه بهـردزده کـهی رپـاره ریـږل  - 

کیــږی دن ــامی نهیوارــو رارودســ رتوب رــه الری بهرنیورــارو 

 .ه دمهراوتا یدرپاره اس ول کیږیوزارت ت

یـی پـه ی دهغومح لینوسندونه ره دهیوادنـه بهـرزده کـه -

بریاری توگـه سـرته رسـوری وی رـه راسـ نیدوڅخه وروسـ ه 

دهغوی تح ـیلی سـندونه رـه  بـاـی اوکـاری مهرد بـت اود 

 اوتعلیماتو پهاونودتیرورووروس ه په رسمی توگه دپرسونل

 .وب ته ریږل کیږیدمعاونیت دښوونی اوروزنی س رت

په تشکیل کی دښ ینه  ب ودکودونو ـاملول داوپراسـیون  -

دس رتوب سره پـه همغـږی ډاډترالسـه  ـی ددی رپـاره رـی 

 و څخه ــه دښ ینه  ب سلن 16ال کچه ـــی اردوداکمــــدمل

 اکماره کهی.

 (.دپــــرسهنــــــ  اوتعـــــلیماته معاونیت.3)

ـــده موضـــوعاتواودملی دپرســـونل اوتعلیمـــاتو معـــاون دټ - ورواـون

پرســـونل  اردو دپرســـونل اوتعلیماتوپـــه اـه دملـــی دفـــام وزارت د

ــــه ادبشــــری ســــررینواو  دتن ــــیم اواداری دت صروســــمون اڅارن

ــه  ــت مواوت ــی امنی ــوکی رــه دمل ــه جــوـه ور ســ راتیییکو پصنونوپ

 درسیدورپاره اـیک دی داساسی سصکارپه توگه دنده ترسره کوی.

ی اوروزنـی امعیارونواکـاری بهیرونـو دملی اردودښوون -

ـــــــه  ـــــــو اودټوروقدموپل ن ـــــــی کور ـــــــا اوپل ات ـــــــصرو پراا ی

دښـــواجرااتوپه مواـــه داح یـــا ی هواکونورپـــاره ماـــلکی 

ښوونه اوروزنه اودافاـرانو ماـلکی زده کـهی رـه هیوادنـه 

 بهرری پوهی ښوونه اوروزنه په کی  امله ده.

نیــــت دملــــی دفــــام دوزارت دســــ راتییی اوپاریاــــی معاو -

دپوهی نهیواروراروس رتوب اود نوروبهرنیوهیوادوددفـام 

دوزار تونوســـــــره داـیکودټین وـــــــت پـــــــه مواـــــــه دروز 

نی وپروگرامونوداســان یا اوپراا یــا رپــاره اودهیوادنــه دبهــر 

ـــی اردوداـوندانودماـــلکی کچـــی  ـــه گـــډون اودمل زده کهوپ

 دروـواری رپاره کارکوی. 

داری اوتن ـیم رـه دملی اردودبشری سررینو دمعلوماتو دا -

 سیاــ م نــه څارنــه کــول اوډاډترالســه کــوی رــی دامعلومــات

وی ــــــبانــورو رپــــاره دقیـــــهو کــــــهمورهبرانــودپــریکدم

 اود گ ی وـدی.

 اتودمعاونیت دښوونی اوروزنی ـل اوتعلیمـــرسونـــدپ -

 ی دملی اردوده س رتوبونوسره په همغږـوب داـونـس ر ت
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معیــــــــــــــــاد تح ـــــــــــــــیلا وـه ــــــــــــــــــــتثبیـــــــــــــــت سویـ -

ــازات مناــوبیک  ــورا وازام ی ریاانساماســ راارکانحرب دک 

 اردوی ملـــی  مائوریت دارد.

ریاست تعلیم وتربیه معاونیت پرسونل و تعلیمات  ـرایر  -

ـــــرا ب ــــرای ـ ــــیم وت ــــاث ایجــــاد نمـــــوده و ـتعل ــــه ان ربیه  ب 

ـــابب ب ـــمرــــ ــیم وتـــــربیه ماــلکی ن ــامی ــــه پــ اریای تعل

   ن ارت مینماید.
 

 .ریاست حقهق.(4)

 از رحــــاظ ح ــــوقی از تربیــــب همــــه جانبــــه ایــــک پاریاــــی  -

 ن ارت  مینماید. 

 . ریاست مالی وزارا دفاع ملی: 5

ـــا بودجـــه را انکشـــاف 1 ـــصن بودجـــوی . ماـــلریت دارد ت داده و پ

 ساالنه را به وزارت دفام ملی تالیم نماید. 

. جم  نوری تما  معلومات مورد ضرورت در مورد بات هـای 2

ـــه  ـــت حمای ن ـــارت از ومن ـــور تشـــکیصت ن ـــامی و ملکـــی جه

 نیازمندیهای بودجه عادی. 

. همــاهن ی بــا ریاســت مــاری س ردرســ ی  جهــت ترتیــب و تن ــیم 3

اری و ن ــارت از اجــرای پروســه معا ــات پــصن تف ــی  منــاب  مــ

 بشمول پی یری معا ات تشوی ی. 
 

 

 ستردرستیز: -ب
 

 ریاست دادر و پرسهن . (.0)

تن یماارزیـــــــابی واجـــــــرای پاریاــــــــی  هـــــــای منــــــــاب   -

ــای  ــا  ه ــات وج وت ــا  قرع ــ ی تم بشــریاپصنهاوبرنامه ری

اردوی ملی بشمول پرسـونل فعـال اـدمت بارفعـل و اح یـا  

 یف درزمان حضروسفر. جهت حمایه وظا

اجــرا وتربیــب پروگــرا  هــا بمن ــور انکشــاف ویــا کــاه   -

رقــــم مجمــــوعی پرســــونل  اردوی ملــــی وپروگــــرا  هــــای 

تغیــــــرات تخ ــــــص ن ــــــامی بــــــرای افاــــــرانابریدمصن 

 وسربازان اردوی ملی.

و  جندر) ب ــه انــاث(ا ت اــیمات پرســونل مرــابب رتبهادرجــه -

زمنـدیهای اردوی  نفبندی ر  ه های اا  ا ـی ن ـامی ونیا

ـــــــــــــصن من ور ــــــــــــده  ـــــــــــــادرن ردا ت پـ ـــــــــــــی بـــــ  ملـــ

 ت ایمات پرسونل. 

تثبیت و ناسـایی نیازمنـدی هـای تعلیمـی پرسـونل اردوی  -

ــی مرــابب وظــایف ومهارتهــا )ســاا ار  ــنفبندی ر ــ ه  مل

 هــــــای اا  ا ــــــی ن امی(کــــــه انکشــــــاف اردوی ملــــــی

 را  حمایت مینماید. 

نل اردوی ملــی غــرب  ناساییاتشــخیص وتن ــیم پرســو -

فراگیــری تعلیمــات درکــور  هاومکاتــب انکشــاف ماــلکی 

 مرابب به پاریای و نیازمندی های اردوی ملی.
 

رکانحرباماس راریاانس ددک ورینواازونوداـوندانودام یا -

  رری سره سم ـــــوده دممـــ دتثبیتادتح یــل دسویـــــی 

 څخه مائوریت رری.  جوـه ونی اوترتیبد

دپرسونل اوتعلیماتومعاونیت دښوونی اوروزنـی سـ رتوب  -

 ـر ونه جـوـکهی ینه  ب و دښوونی اوروزنـی رپـاره دښ 

صری ســـره ســـم اودپـــوهی ماـــلکی ښـــوونی اوروزنـــی دت ـــ

 څارنه کوی.
 

 .دحقهقهسترتهب.(4)
 

 رــه ح ــوقی پلــوه ددی ت ــصری دهراـایــ ه پلــی کیدوڅخــه -

 څارنه کوی. 

  .دملی دفاع وزارا دمالی سترتهب.5
ــاورکڅ.ماــئوریت رــری تر1 ــه پراا ی ــودجی ت ــام  ی هوب اودملــی دف

 وزارت  ته دبودجی کلنی پصن وسپاری.

ــــوورول اودټینومعلومــــاتوراـورونټ.د2 ــــل  ــــوی پ ی او ملکــــی همن

 تیـــاوو رپــــارهـتشکیـــصتــــــی با ونـــودعـــــــادی بـــودجـــــــی دا

 ارنه.څحمایه او

ــه همغــ3 ــاری ســررینو ږ.دس ردرســ ی دماری ســ رتوب ســره پ ی دم

نــی دپــصن ترتیــب اوســمون رپــاره دمعا ــونو اوپررپاــی توگــه  دپل

 ارنه.څخه څون داجراکورودبهیرډدتشوی ی معا ونوپه گ
 

 

 ستردرستیز: -ب
 

 (. دپیژنتهن سترتهب.0)

دحضراوســفرپه واــت کــی ددنــدودمصتهرپاره دملــی اردود  -

ـــــه گـــــډون  ـــــا  پرســـــونل پ فعـــــال بارفعـــــل اـــــدمت اوداح ی

ــه دبشــری  ــامونو دبرنامواپصنوجوـون ــاتو اوج وت دټوروقرع

 سررینو دارزونی دتن یم اودتــ صروعملـی کول. 

اردودپرســــونل دپروگرامونـــو اجــــرا اوپلـــی کــــول دملـــی  -

دټـــــوری رقم پراا یــــــا اوکموـــــت اودملــــــی اردودافاــــــرانو 

ــــــــوهی تخ ــــــــص  ـــــــــاره دپ ـــــــــو اوسرتیرورپ ابریــدمصنــ

 دپروگرامونو بدرونونه.

تیاوواودمنــل  ــوی پــصن پــا  کــی نیوروســره  ـدملــی اردودا -

ینه  ب ـی( دپرسـونل ښـ درتبی اودرجی سـره سـم جنــدر د)

ی رپــــــــــاره ور  ود نفبندهــــــــــان هی هویــــــ  اودپــــــــو

 دپــرسونل وی . 

دملــــــی اردو دپرســــــونل دروزنیــــــ و اـتیــــــاوومعلومول  - 

اوپییندنه ری دملی اردو دپراا یـــــا)دپوهی هان هور ـ و 

ـــــدو ــــــو او دن ــــــوـښت( دمهـــــارتـــونــ ــــــدی جــ  د نفبنـــ

 .څخه مصتـــه کوی 

دملـی اردودپرســونل پییندنـه اوســمون دزده کـهو دترســره  -

ـــاره ـــص کورورپ ـــی اردودت  ـــم پـــه دمل ـــره س ری اواـتیـــاوو س

 راا یا.ومالکی پاودهـواکونکورسونواوښوون یو
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ـــک پاریاــی در  - ـــرتیب و احضــار  رزارعمــل تربی ــی ایـ تـ

وریاست  تن یم  هماهن ی باریاست اوپراسیون س ردرس ی 

 .  واداره پـلیای های ن امی پرسونل وسایرمراج  ذیربر

تمــــا  افاــــرانا بریـــــدمصن و ســــربازان را بــــه اســـــا   -

مال ار ــ ه هــای اا  ا ــی ن امیارتبــها  ایاــ  ی و 

پصن های من ور  ده ت ایمات پرسـونل تعـیک باـت نمـوده 

و در تفاهم باقرارگاه ها وقرعات جهـت رفـ  عـد  مراب ـت 

 ر  ه های اا  ا ی ن امی واس فاده

یاسـت کادروپرسـونل به رازپرسونل ایکه در عبات ذاتی ر

 س ردرس ی بروزنموده است کارمینماید. 

ا مینان حا ل مینماید که تما  پرسونل اردوی ملـی بایـد  -

مرابب بخ  و ردیف در تشکیل تعـیک باـت گردیـده و ایـک 

ر  ه های اا  ا ی ن امی ننها بوده که جهت اف ای  و 

تن ـیم واداره مل ر سـاا ک محاسـبه سـرح اکمـال پرسـونلا 

 های ن امی و تن یم واداره قوتها اس فاده می ردد. مال 

تعیک و ت رر  ب ه اناث در قرارگـاه وزارت دفـام ملـی و  -

ــــات تح ــــیلی و  ــــت از ملسا ــــد از فراغ ــــ ی  بع س ردرس

ـــــــتعلیم ـــــــریدمصن و ـ ـــــــکه افاــــــرانا بـ ی. در  ورتیـــــ

سربازان  ب ه انـــاث داو لبانه حاضر گردندا می وانند در 

ای قــومانــــــدانیت هــــــای ساحـــــــوی نیـــ  ــــــقرارگـــاه ه

  ایفـــای وظیفه نمایند.

انکشاف نیازمندیهای سـاالنه افـ ای  قوتهـا در همـاهن ی  -

 با معاونیت پرسونل و تعلیمات. 

 ریاست اوپراسیهن. (.2)

ترتیب وتن یم سیا م گ ار  دهی وراپوردهی  احضارات  - 

 محاربوی پرسونل به م امات ذی ص .

صن ااری ورهبـــــری جلاـــــا ت مرورتشـــــکیصتی ــــــــــــپ -

ســـ ردر ســـ ی وارزیابی تشـــکیصت ســـاالنه بادرن ردا ـــت 

تخ ـــص ماـــل  هـــا درهمـــاهن ی بامعاونیـــت ســـ راتییی 

وپاریاـــیا معاونیـــت پرســـونل وتعلیماتاکـــاد روپرســـونل 

ـــــه س ردرســـــ ی و ـــــاری و بودج ـــــت م ـــــ ی ا ریاس  س ردرس

 ریاست ماری وزارت دفام ملی.

زمنـــدیهای ر ـــ ه هـــای اا  ا ـــی ن ـــامی و تثبیـــت نیا -

مهارتهای اضـافی بـرای باـت هـای  ب ـه انـاث در تشـکیل 

در هماهن ی بـا معاونیـت سـ راتییی و پاریاـی در روکـات 

  .وزارت دفام ملیا س ردرس ی  و قوماندانیت های ساحوی

 ریاست د ف و استخباراا ستردرستیز. (.3)

اردوی ملــی را در زمـان حضــر و ســفر درجــه محرمیــت پرســونل 

ـــاز ن ی مرــابب بــه پاریاــی امنیــت پرســونل تشــخیص و ــــ اه کشفـ

 تثبیت مینماید. 

 ریاست تعلی  وتر یه وددتهریک.(.4) 
انکشاف وارزیابی تما  پروسه های تعلیمی بشمول تعلـیم  -

 وتربیه رهبریتاقرارگاهیاانفرادی وجمعی جهت 
 

وترتیب ددی ت صری دپلی کیدونکی کهنصری دجوـونی ا -

دس ردرس ی داوپراسیون اودپرسونل دپوهی ت صروداداری 

 اوتن یم س رتوبونه ره نورواـونده څان و سره په همغږی . 

 ټـــول افاـــران ابریـــدمصن اوســـرتیری دپـــوهی هـــان هو -

ر  وپربناــد درتبیاتجربــی اوپــوهی اودویــ  دمنــل  ــوو 

ـــــــی.  ـــــــل   ـــــــ ونوکی وټاک ـــــــه با ـــــــم  پ ـــــــره س پصنونووس

ســره پــه همغــږی دپــوهی هان هور ــ و دقرارگاواوقرعاتو

ـــی  ـــه  دگ  ـــاره دپرســـونل ن ـــری کورورپ ـــه ســـمون در ســـره د ن

ــــه ذاتــــی  ــــ رتوب پ ــــون دس ــــ ی د پیین  ــــ نی دس ردرس اایا

 څان وکی رامنځ ته  وی دی کارکوی.

ول پرســونل د بخــ  الســه کــوی رــی دملــی اردوټــډاډ تر -

اودا دهغــوی پــه تشــکیل کــی ټاکــل  ــوی  اوردیــف ســره ســم 

ـــوهی هـــان هی ـــ ی دی  پ ـــال دکچـــیر  او  دپرســـونل داکم

     ماـــــلکونو دپوهیمحاســـــبی کـــــی دزیـــــاتواری اونغی من یـــــا

 کیــږی. گ ــه اااــ ل اوهواکونودســمون اواداری رپــاره تــری

ساــوره فراغــت څخــه وروســ ه ٶدښــوونی واوروزه نی وم -

ــــــرر ــــــام دوزارت دښــــــ ینه قشــــــرټاکنی اوم  ــــــی دف ی دمل

 ـورت کـی  یره پـه هغـهدقرارگاگانونه سـرباودس ردرس ی 

وغــواـی پــه  افاــرانابریدمصن اوســرتیریرــی ښــ ینه قشر

قوماندانی ونوپــه قرارگاگــانوکی هــم اپلــه اوښــه دســیمه ای و

 کوالی  ی دنده ترسره کهی.

دپرســــــونل اوتعلیماتودمعاونیــــــت ســــــره پــــــه همغــــــږی  -

 دهواکونودکلنی زیاتواری داـتیاووپراا یا. 
 

 داوپراسیهن سترتهب. (.2)

ــه دج ــهه ایــ ه رم ــوواری درپــو  واک ررونکــو م  - اماتوت

 ورکونی دسیا م سمون او ترتیب.

دمالکونودتخ ـــص پـــه پـــا  کـــی نیوروســـره دســـ راتییی  -

اوپاریاــــــــــی معاونیتادپرســــــــــونل اوتعلیماتودمعاونیــــــــــت 

ادس ردرســـــــــ ی دپیین ون دس رتوبادس ردرســـــــــ ی دماری 

اودبودجی دس رتوب اودملی دفام دوزارت دمـاری سـ رتوب 

ی دس ردرســــــ ی  دتشــــــکیصتودارزونی ږســــــره پــــــه همغــــــ

 وونه.ښول اوالر ـودپصن جوډاوتشکیصتی بیاک نودغون

 ب ــو دباــ ونو رپــاره پــه تشــکیل کــی دســیمه ایــ ه دښــ ینه  -

قوماندانی ونودس ردرس ی  اودملی دفام دوزارت په روکـا  

 کـــی دســـ راتییی اوپاریاـــی دمعاونیـــت ســـره پـــه همغـــږی

 وداـتیاووتثبی ول.داضافی مهارتونودپوهی هان هور  

 .دستردرستیزدد ف اوستخباراته سترتهب (.3)

دملی اردودپرسونل دمحرمیت درجه دحضراوسفرپه وات کـی رـه 

ــــکشـــفی اـاـــه دپ ـــت دت ـــصری ســـره ســـم تشـــخیص ـ رسونل دامنی

 .اوتثبیت کهی

 .دښهونی اوروزنی اوددتهرینهسترتهب.(4) 

وره ــدپ تیاووـادملی اردو دښوونی اوروزنی اودهان هو - 

  وری وا ـــاوټ رالسه کول دانفرادیـــاره ډاډتــکورورپ
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ح ـــول ا مینــــــان ازرفـــ  نیازمنـــدیهای مشـــخص تعــــلیم  

 وتربیه اردوی ملـــی.

تثبیت اح یـاجات ومناب  مورد ضرورت بـا درن ردا ـت  -

 نیازمندیهای تعلیمی اردوی ملی.

همـــاهن ی بـــا تمـــا  موساـــات و مراکـــ  تح ـــیلی و در -

علیمی ن امی ظرفی ها و ت ایم اوقات تعلیمی را به ریاست ت

کادروپرســونل س ردرســ ی ا قومانــدانیت هــای اوپراتیفــی و 

حمایوی فراهم میاازد تا ا مینان حا ل گردد که پرسونل 

را ـــــرب فــــواجــد  ــرایر اعــم از ب ــه ذکــور و انــاث غ

 رف ک تعلیم وتربیه انکشاف مالکی معرفی گردد.ـگ

ازمنـدیهای تعلـیم وتربیـه ر ـ ه هـای اا  ا ـی تثبیت نی -

ن امی و مهارتهای اضافی در هماهن ی با قوماندانی تعلیم 

وتربیها پوهن ون دفـام ملـیا مراکـ  و ملساـات تعلیمـی و 

 تح یلی و مراج  زیربر. 

انکشاف ن اب تعلیمی ر  ه های اا  ا ـی ن ـامی و  -

مهارتهــــای اضــــافی بــــرای انکشــــاف ماــــلکی افاــــرانا 

دمصن و سربازان در تما  ملساات و مراکـ  تح ـیلی بری

 و تعلیمی ن امی.  

 ناساییاتشــخیص وتن ــیم پرســونل اردوی ملــی غــرب  -

فراگیری تعلیمات درکـور  ها ومکاتـب انکشـاف ماـلکی 

مرــــابب بـــــه پاریاــــی تعلـــــیم وتربیــــه ماـــــلکی ن ـــــامی و 

 نیازمندیهای تعلیم وتربیه اردوی ملی.

 تر یه. قهماندانی تعلی  و (.5)

ی ـــوساات و مراک  تح ـیلی و تعلیممالل اداره تما  م -

ـــــن ام ـــــو واج یــــ لیم وتربیــــه جهــــت ـدیت  ــــرایر تعـــــــ

 ای تعلیمــــــــــــــات ـــــــــــــــــــدیهـــازمنـــــه نیــــــــــــــــــایـــــحم

    ب ه ذکور و اناث.

ریاست تعلیم وتربیه  ظرفی ها و ت ایم اوقات تعلیمی را به -

ـــوریک  ـــامیک همـــاو دوک  ـــا ســـایر مراجـــ  غـــرب ت هن ی ب

ــان حا ــل گــردد کــه  ــا ا مین ــراهم میاــازد ت س ردرســ ی  ف

پرسونل واجد  رایر اعم از ب ه ذکور و اناث غرب فـرا 

 گرف ک تعلیم وتربیه انکشاف مالکی معرفی گردد.

فــرا گــرف ک جهــت تا یــد وت ــدیب از توزیــ   ــهادتنامه هــا -

  مهارتهای اضافی.علیمات ر  ه های اا  ا ی ن امی وت

ــــا  - ــــات تم ــــای تعلیم ــــای   ارســــال  ــــهادتنامه ه ر ــــ ه ه

ســـت کادروپرســـونل ســـ ردر اا  ا ـــی ن ـــامی بـــه ریا

 س ی جهت  بت دردوسیه های ذاتی رسمی و اجرا یوی.

  .. پههنتهن دفاع ملی(6)

ی کـــه توســـر ـــــلیم و تربیـــه ماـــلکی ن امـــــتعن ـــارت از -

ربـی یا کارا قوماندانیت و قرارگـاها حــی ن امــاکادمی مل

ــد  ی وت راــان هــای اــارجیا اکــادمی بر یاناــی ا وونښــ ی

 مصن و افاران اجرا می ردد.  
 

دروزنیـ و   قرارگاهیا رهبری اودښوونی اوروزنی په گـډون

 بهیرونوارزونه اوپراا یا.

ـــا  - دملـــی اردودښـــوونی واـتیاووپه پـــا  کـــی نیوروســـره داـتی

  وـسررینو دغوښ نوتثبیت.

ـــــــــ واوز - ـــــــــوهی روزنی ـــــــــودټوروپ  ده کـــــــــهه ای ومرک ون

ساوســـره پـــه همغـــږی دس ردرســـ ی دپیین ون ســـ رتوب ٶاوم

ادحمــایوی اواوپراتیفــی قوماندانی ونوظرفی ونــه اومهــال ویــ  

 برابــــروی ترڅوډاډترالســـــه  ــــی رـــــی پــــه  ـــــر ونوبرابر

پرســونل)نارینه اوښــ ینه  ب ــی پــه گــډون( د ماــلکی پراا یــا 

 ی. ښوونی اوروزنی دسرته رسورورپاره وروپییندل  

داضــافی مهــارتونو پــوهی هان هور ــ و دښــوونی روزنــی  - 

ـــ نوتثبیت دملـــی دفـــام پوهن ونادښـــوونی روزنـــی رـــه  دغوښ

ساـــی  لقومانـــدانی ســـره پـــه همغـــږی ښـــوونی ه اوتح ـــیلی م

 مرک ونه اواـونده څان ی.

داضــافی مهــارتونودپوهی هان هور ــ وپه هکلــه دښــوونی ه  -

بریدمصنو فاــرانوادا ن ــاب رــه پراا یــا څخــه ډاډترالســه کــول

  ونوـــومرکــودټورـــسااتٶتح یلی اوښوونی وم اوسرتیرود

 په جوکا  کی.

دملـــــی اردودپرســـــونل دتن یماهـــــان هی کـــــول اوپییندنـــــه  -

ـــــــه  ـــــــا پ کورســـــــونوکی دزده دماـــــــلکی ښـــــــوون یو پراا ی

دپوهی ماـلکی ښـوونی اوروزنـی دت ـصری کهودیادورورپاره 

 ـتیاوی.پربناد اودملی اردودښوونی اوروزنی ا

 . د ښهونی اوروزنی قهماندانی.(5)

رـو دښ ینه اونـارینوو ب ودزده کهوداـتیاوودمصتهرپـاره دټو -

ده کــــــهوه داســــــان یاوودتیارورو من نــــــی اورــــــوـو زپــــــوهی 

ــــــــر ونوبرابراودپوهیرپار ــــــــه   ــــــــی پ  دښــــــــوونی اوروزن

 کهوڅخه مائول ده . زده 

ــــددی رپ - ــــاره ډاډتـ ــــرالسه کــ ـــیـ  ول رـــی دښـــوونی اوروزن

ـــــــــــی  اودک ورینوســـــــــــ رتوب ســـــــــــره دښـــــــــــوونی اوروزن

ه ـــی پـــــتیـارول ددی رپـاره ر ویـ  مهـالدبراودکورسونو  

ــه قشــرونه(په ماــلکی   ر ونوبرابرپرســونل )ښــ ینه اونارین

      .زده کهوکی گډون وکهی

داضـــافی مهـــارتونوپوهی هان هور ـــ ودزده کهواویـــادورو   -

   .ویشلویداوهوکهی نه وروس ه دبری ریکونورس ه دتا 

ــــــــــی دوســــــــــیود ب داجر - ــــــــــوی اورســــــــــمی ذات ورورپاره ا ی

ــــــــــ ــــــــــه دټوروپ وهی دس ردرســــــــــ ی دپیین ون ســــــــــ رتوب ت

 دبری ریکونو ریږل.هان هور  واوزده کهو

 ..دملی دفاع پههنتهن(6)

ــــی  - ــــوهی مل ــــی رــــی دپ دپــــوهی ماــــلکی ښــــوونی اوروزن

اکادمیادقرارگــــــاه اودقومانــــــدانیت دکاراادکابــــــل دپــــــوهی 

ــو اناــښــوونی مرک ادبهرنی  یوت دافاــرانواوبریدمصنو  یو  ب

 داکادمی رخوا مخ ته وـل کیږی مائول اوڅارنه کوی.
 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاســـت تعلـــیم  ظرفی هـــا و ت اـــیم اوقـــات تعلیمـــی را بـــه -

سایر مراج  وتربیه ودوک وریک غرب تامیک هماهن ی با

س ردرســ ی  فــراهم میاــازد تــا ا مینــان حا ــل گــردد کــه 

رب ـــ ب ـه ذکـور و انـاث غپرسونل واجد  رایر اعم از

ـــــــــــــف ــــــــــــافـ ــــــــــــه انکش ــــــــــــیم وتربی ــــــــــــرف ک تعل  را گ

 مالکی معرفی گردد. 

ــرا  - ــت تا یدوت ــدیب ازف ــا جه ـــامه ه ـــوزی   هادتنــــ تـــ

گـــــــرف ک تعــــــلیمات ر ــ ه هـــــــای اا  ا ــی ن ــامی 

   ومهارتهای اضافی.

  .. قهماندانی جلب و جرب اردوی ملی(7)

اردوملـــــی براســـــا   جلـــــب وجـــــاب  داو لبـــــان بـــــه -

نیازمندیهای تعلیمی وقــــــوتهایکه تــــوسر رـوی درسـ ی  

برای ی  اردوی داو لب بشمــــول  مـــوریت  بـــ ــــه 

 انـــاث ایجاد ده است. 

در مرــاب ت به نیازمنـدیهای جلـب و جـابا پروسـس و  -

اع ا  کاندیـدان بـه کـور  هـای اا  ا ـی ماننـد مک ـب 

 .(IUو کور  بریدمصن )( OCSافاران جوان )

 .. قهماندانیت های اوپراتیفی و حمایهی(8)

قومانــدانان در تمــا  ســرو  ماــلریت دارنــد تــا ا مینــان  -

ان و نمـــریک بخـــ  پرســـونل از حا ـــل نماینـــد کـــه مـــدیر

ر  ه های اا  ا ی ن امیا مهارتهـای اضـافی ساا ار

ــدمصن بمن ــور  و ماــیر پیشــرفت ماــلکی افاــران و بری

م واداره ســرح اکمــال پرســونلا تن ــیم واداره حمایــه تن ــی

قوتهــا و تن ــیم واداره دوره اــدمت ماــلکی معلومـــات و 

 ن نا ی کامل دا  ه با ند. 

ــدانان در - ــان قومان ــا ا مین ــد ت تمــا  ســرو  ماــلریت دارن

حا ل نمایند که تما  پرسونل بشمول  ب ه اناث تعلیمـات 

 انکشاف مالکی را فرا گرف ه با ند. 

و معرفی پرسونل واجد  رایر به کور  های   ناسایی -

  .مالکی و اع ا  ننها به وقت و زمان معیک
 

 فص  دوم

 .عمهمیاا–0
 

ایـــک پاریاــــی معلومــــات عمـــومی را بــــرای سیاــــ م  (.1)

 نفبندی ر ـ ه اا  ا ـی ن ـامی بمن ورحمایـه تن ـیم 

واداره ســاا اراردوی ملـــی وتعـــیک ســهمیه تعلـــیم وتربیـــه 

راهم مینماید ومدیران قاـم ذاتـی درسرح مکاتب مالکی ف

رادرانکشاف مایر دوره ادمت ماـلکی همکـاری نمـوده 

وباعــر ایجادقوتهــای تعلــیم یاف ــه ومجه بامهارتهــای الز  

ــــدیهای زمــــان  ــــرنورد ه  ــــدن نیازمن ــــب جهــــت ب ومناس

 حضروسفرمی ردد که ذیآلتشریح می ردد:
 

مهـال   دښوونی اوروزنی اودک ورینوسـ رتوب تـه دښـوونی -

ین وـــت رپـــاره ټی دږدهمغـــرم وکـــول   اودظرفی ونـــو ویـــ

  ـیوډاډترالسـه څن وسره برابروی تراڅدس ردرس ی دنورو

 مالکی د)نارینه اوښ ینه قشر(پرسونلری په  ر ونوبرابر

ـــــــ ـــــــی دزده ک ـــــــایی ښـــــــوونی اوروزن ـــــــادوروهپراا ی  ی دی

 .وروپییندل  ی رپاره 

ـــــــــــارتونو دزده  - ـــــــــــوهی هان هور  واواضـــــــــــافی مه دپ

 ره کورودتا یــــــــــــد اوت ــــــــــــدیب رپــــــــــــارهکــهودتــــــــــــــرس

 دبری ریکونوویشل. 

 .دملی اردودجلب اوجرب قهماندانی (.7)

ملی اردوته په اپله اوښه جلب اوجـاب دروزنی واـتیـاوو  -

پربناـد اوهغــه هواکونــه رــی درـوی درســ ی ره رــوری دیــوی 

داو لبی اوردورپاره ری ښ ینه  ب ی په کـی گـډون او ـ ون 

 ورری جوـ وی ده .

ــــب - ــــم هان هوکورســــو دجل ــــاب داـتیاووســــره س نوته اوج

 دهوانوافارانوښـوون یدنـــومانـــدانـوریږل اوپروسس رکـه 

(Ocs (او )IU. دبریدمصنو  کور ) 

 .. حمایهی اواوپراتیفی قهماندانیتهنه(8)

ترالسـه  ډاډوڅوروکچـوکی ماـئوریت رـری ترټقوماندانان پـه  -

ــــوهکــــ ی هی رــــی دپرســــونل دبراــــو مــــدیران اونمــــریک دپ

ـــــــــــــــ وره جووهان ه ـــــــــــــــه ـښر  تااضـــــــــــــــافی مهارتون

دافاــــرانواوبریدمصنو دماــــلکی پرمخ ــــ  الره دپرســــونل 

واکونوتن یم هرپــارهاد هداکمـال دکچــی دتن ــیم اواداری دمصتــ

اوتن ــیم پــه هکلــه  یاداردی اواداره اودماــلکی اــدمت ددور

 ه توگه معلومات اوپییندنه ورری.هپه بشپ

ترالسـه  ډاډوڅ ریت رری تروروکچوکی مائوټقوماندانان په  -

ـــه گـــښـــ ول پرســـونل دټـــی رـــی هکـــ ون ماـــلکی ډینه  ب وپ

 ی وی.هیادی ک یهپراا یایی زده ک

پییندنـه ورپرسـونل دبرابرمالکی کورسـونوته پـه  ر ونو -

 ل. ږاکلی وات اوزمان دهغوی ریټاوبلدیت اوپه 

 

 دوه  څپردی

 کهلیز)عمهمیاا(. -0
 

بندی دسیاـ م رپـاره دات صره دپوهی هان هی ر  ی د ـنف.1

ســمون ونــی داداری او ات دملــی اردودجــوـهـــــوری معلومــــټ

اوروزنـی  دښوونی  کچه دمالکی ښوون یوپه هرپارهـصتـــمد

اودذاتـی څان ومدیرانوسـره دماـلکی  دبرای ټاکـل تیـاره وی

د مناسـبو  ادمت ددوری دروری په پراا یا کـی مرسـ ه کـوی

ـــه زده کـــ ـــوهه ســـمبال اومجهمهـــارتونو پ ـــه وهواکون  دمنځ ت

راوـروالمــل  دغوښ نودالســ هراتلوحضراوســفرپه واــت کــی 

 گرزی پـه الندی ډول بیانیږی:
 

8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناســـا ی نیازمنـــدیهای مشـــخص منـــاب  بشـــری بــــــه  (.2)

ــــای  ــــازمند یهـ ــــد ر)جناـــیت(ا انکشـــاف نیـــــ  اســـا  جنــ

ــاویک   تعلــیم وتربیــهاتثبیت ســاا اررتبه ودرجــه مناســبا عن

ظیفویامشـــخص نمـــودن ماـــلکهای ن ـــامی باـــت هـــای و

 ومراج  مائول ر  ه های اا  ا ی ن امی.

اســ فاده ازساا ار ــنفبندی ر ــ ه هــای اا  ا ــی  (.3)

ن امی  امل مالکهای ن امیا ساحه کاری مشـخصارتبه 

یادرجــــــهاتعیک مهــــــارت اضــــــافی و توضــــــیحات ر ــــــ ه 

 اا  ا ی ن امی وملکی.

ا  ا ـی ن ـامی بندی ر  ه ا(. اس فاده ازساا ار  نف4)

بمن ور تعیک افراد مناسب با مهارت های مناسب در باـت 

ـــا و  ـــه ســـاا ار تشـــکیصتی قوته ـــت حمای هـــای مناســـب جه

 های عملیاتی اردوی ملی .نیازمندی

تن یم ساحه عمـومی ماـل  ن ـامی و ر ـ ه (. ترتیب و5)

ت اــیمات ر ــ ه هــای اا  ا ــی ن ــامی بــه اســا  گــراف 

ـــه رتبـــه  ودرجـــه جهـــت حفـــظ اا  ا ـــی ن ـــامی ن ـــر ب

به پصن ریاسـت  وازن مرابب ساا ار قوتهای م ون هداری

ضیییمیمه  بـــه اوپراســـیون و پـــصن انکشـــاف ســـاا ار قوتهـــا

ر بـه اگراف ت ایمات ر  ه های اا  ا ی ن امی ن )د(

 عه گردد.مراج رتبه و درجه 

بــرای تج یــه ر ـ ه هــای اا  ا ـی ن ــامی (. تحلیـل و0)

جهــت حمایــه وظــایف  مجــدداهــداف جلــب وجــاب وقرارداد

ریاســـت  س ردرســـ ی که توســـرقومانـــدانی جلـــب وجـــاب 

کادروپرســــــــــــــــــــونل وریاســــــــــــــــــــت اوپراســــــــــــــــــــیون 

 می ردد.اجراس ردرس ی 

تحلیل و تج یه ر  ه هـای اا  ا ـی ن ـامی جهـت  (.7)

تثبیــت نیازمنــدیهای ضــایعاتا ســهمیه هــای تعلیمــی نینــده و 

انکشاف تعلیم وتربیه ماـلکی بمن ـور حفـظ سـاا ار قوتهـا 

ریاسـت  کـه توسـربه م  د حمایـه سـ راتییی ملـی ن ـامی 

دوک ـــــوریک   و تعلـــــیم وتربیـــــه کادروپرســـــونل وریاســـــت 

 س ردرس ی  اجرا می ردد.

ر ــ ه اا  ا ــی ن ــامی و ــنفبندی ماــل  اساا ار(.8)

ج ء مهم سیا م گ ار  دهـی راپورسـرح اکمـال پرسـونل 

ــ ار  دهــی احضــارات میبا ــد.  تن ــیم واداره  وسیاــ م گ

رهبری یل وتج یـه توسـر قومانـدانانانل واجرای تحلپرسو

ــــی  وزارت ــــدیران قاــــم ذات ــــی وس ردرســــ ی ا م ــــام مل دف

 ومدیران پرسونل درتما  سرو  دارای اهمیت اا  بوده 

 رسونلــتا سرح توانا ی ج وتا  و احضارات محاربوی پ

قرعــات وج وتامهــای اردوی ملــی بمن ورتکمیــل وظــایف 

 د.درزمان حضروسفرارزیابی گرد
 

ررینودهان هو بناـــــد دبشـــــری ســـــ ردجندر)جناـــــیت(پ(.2)

اووپراا یـاا دمناسـبی غوښ نوپییندنهادښوونی اوروزنی داـتی

درجـــی اورتبـــی جوـونهاددنـــدی دبا ونوســـرریکونهادپوهی 

ـــــــــمالکون ـــــــــو پــــ ـــــــــا ن هور  واوماــــــــئورووهــــ  ی هـــ

 ان هی کول.څــــا ن و هـ

ــــوهی (.3) ـــډون دپ ــــه گ ـــوهی مالکونوپــ ــــان هور  و   دپ هـ

د ــنفبندی دجــوـونی څخــه گ هادکاردســیمی هـــان هی کـــول 

رتبه اویادرجها داضـافی مهـــارت ټــــاکل د پــــوهی اوملکـی 

 هـا ن هی ر  ی بیانول.

جـوـونی نـه دگ ـی د وهی هان هی ر  ی د نفبندی ـــدپ(4)

دمصتهرپـاره څخه اایا نی رپاره دملـی اردودعملیاتی غوښ نو 

ـــــــه  ــــــــه مناســـــــبو باـــــــ ونوکی  ســـــــرههارتونو ممناســـــــبور پ

 دمناسبوافرادوټاکلا.

ــــــ(5) ـــــــوهی هـــــــان هور  ودوی  دگــــــراف پ  بناــــــد ردپـ

وری ی ســیمی وهی ماــل  دټـــــــدپدپـــوهـــــی هـــان هور  و

د هواک دجــوـونی دســاتنی رپــاره ســمون اوجوـونــه دانــډوری 

ــه اـاــه دس ردرســ ی   ــی اودرجــی ر  رخــوا دماــئوروڅان ورتب

ـــــــــــــــــه جوـودهواکونو ـــــــــــــــــ رتوب دن ـــــــــــــــــیون دس اوپراس

رجــی ســره داو درتبــی )د( مـییـ  پــصن داودهواکونوســاا اراو 

 ر  ووی  گراف ته دی وک ل  ی.   ان هوـدپوهی هدی سم 

دس ردرس ی دجـــلب اوجـاب دقــــوماندانی ددندودمصته  (.0)

رپاره د بیاقــــرارداداودجلب اوجـــاب دمواـورپاره د پــــوهی 

ـــــا ن هور  و ـــــه رــــیهـــ ـــــه اوڅیهنــ د س ردرســــ ی   تج یــ

ــــــــــــو  ــــــــــــون دس رتــــوبــونــ ــــــــــــون او داوپــــراسیــــ پیین 

 . رخـــواترسره کیږی

ـــــوهی هان هو7) ـــــډو  ر ـــــ وتحلیل او ـــــننه(.دپ دراتلونکوون

مالکی ښوونی اوروزنی ادضایعاتوداـتیاوودتثبی ورورپاره اود

ــــاد ــــیارپاره پراا ی  دهواکونودجوـښــــت ســــاتنه د ن ــــامی مل

دس ردرســـــ ی د دک ورینـــــو  ســـــ راتییی دمــــصتـــــــه رپـــــاره

ــــــــــــون  ــــــــــــوب اودپیین  ــــــــــــی س رتـــ ــــــــــــی روزنــ  ښوونـــ

 . دس رتوب ره اوا اجراکیږی

(.دپــوهی هــان هی ر ــ ی  دماــل  د ــنفبندی دجــوـونی 8)

اودرم وواری درپو  ورکونی سیا م  دپرسونل داکمال دکچی 

م دوزارت دملــی دفــا.درپــو  ورکــونی دسیاــ م یــومهم جــ دی

اوس ردرس ی درهبری ادقوماندانانوپه واسره تج یه اوڅیهنـه 

ترسره کول اودپرسونل داداری اوسمون دذاتی څان ومـدیران 

هــان هی اهمیــت  اودپرســونل مــدیران پــه ټورــو کچــوکی دډیــر

اوج وتــــامونو  څخــــه بهرمنــــد دی ترڅــــودملی اردودقرعــــاتو

اری دحضراوسفرپــــه واـت کـی دپرسـونل دج ـهه ای رم ـوو

 ددنــدودبشپهورو رپاره ارزونه و ی.
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 ــل کــه یــ  نمینمایدا مینــان حا ــل مراجــ  ذیــربر  (.9) 

ــه ر ــ ه اا  ا ــی ن ــامی  ــیم و تربی ت ــدیب نامــه از تعل

ـــوی  ـــی رســـمی واجرا ی برـــور دا مـــی دردوســـیه هـــای ذات

افاـــرابریدمل و ســـربازحفظ گردیـــده وضـــمنآداال سیاـــ م 

تن ـــیم واداره معلومـــات منـــاب   ری)دی ابیس(درریاســـت 

ــــــد  کــــــادرو پرســــــونل س ردرســــــ ی ومدیریت هــــــای پیین

 دری و  بت گردد. وماندانیت های ساحوی و م وسرــق

مراجــ  ذیــربر ا مینــان حا ــل نمایــد کــه یــ  ن ــل  (.16)

 وتح ـیلی نامه های فـارغیک دوره هـای تعلیمـی ت دیباز

ـــه ـــب  ر ـــ ه هـــای اا  ا ـــی ن ـــامی افاـــران ک از  ری

ـــی ـــام مل ـــون دف ـــدانی پوهن  بریاســـت کادروپرســـونل  قومان

س ردرس ی  ارسال گردد تا در دوسیه هـای ذاتـی رسـمی و 

پرسونل حفظ و همچنان در سیا م تن ـیم واداره  اجرا یوی

 معلومات مناب  بشری )دی ابیس(  بت گردد. 

کـه معلومـات  مینمایدا مینان حا ل مراج  ذیربر  (.11)

ــور ســرح  ــه ر ــ ه اا  ا ــی ن ــامی در راپ ــیم وتربی تعل

( ج وتا  دری گردیده 1اکمال و محاسبه پرسونل یا فور  )

ـــا  ـــی وبا ـــد ت ـــدیهای فعل ـــال  نیازمن ـــده قوتهااســـرح اکم نین

پرســــونل اردوی ملــــی   دوره اــــدمت ماــــلکیپرســــونل و

(راپورســرح 1فــور  نمبــر) بــه ضــمیمه  ا)مرفـــوم گــردد

 محاسبه پرسونل مراجعه گردد(.اکمال و

 رشته اختصاصی نظامی. مسلک و بندیساختارصنف-2

ور ــــ ه اا  ا ــــی ن ــــامی بــــرای ســــاا ار  ــــنفبندی  

ــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــریـافاراب   امــــــــــــــــــــــــــــــــلازـــل وسربـ

 د:موضوعات ذ یل میبا  

  .ساحه عمهمی مسلک نظامی .(1)

ر ــ ه هــای اا  ا ــی ن ــامی را تحــت یــ  گروپــی از

ــوان مشــخص میاــازد ه عمــومی ماــل  ن ــامی ســاح .عن

تن ـــیم و اداره ماــــیر پیشـــرفت ماــــلکی جهـــت انکشــــاف 

 مناوبیک اردوی ملی )ذکور و اناث( اس فاده می ردد. 

  .داری م خصساحه .(2) 

را مشــخص میاــازد ساحــــه ظیفــوی حــــه تخ ــص وسا 

ه ـربیـــــــلیم و تــــــرف ک تعــــــراگـــکـــاری مشـــخص بـــــا ف

ی ــــی و تح یلـــــ  تعلیمــــراکـــم ازی تخ  ـی ــاضاف

وهن ون دفام ملی بدست میایـد. سـاحه کـاری مشـخص ـــو پ

ـــوکات ساح ـــدر رـ ـــی ماــل  ن امــــــه عمومــ ی ممکــک ـ

ـــف ــــ ــد )زمـ ـــد مــل درباــت رق نمای ـانیکه یــ  افاــر وبریــ

فعلی ا  ارت ا مینــمایــــد یــــا مالری هـــــای رهبــــری نن 

 تـغیر مینماید(.

  
 

په تل پـاتی توگـه  ری کویډاډترالسه اـونده څان ی  (.9) 

ریــ   بــریدپــوهی هــان هی ر ــ ی  دښــوونی اوروزنــی  د

ی اورســمی یون ــل دافاــرا بریــدمل اوســرتیری پــه اجرا یــو

  ســررینو ســاتل  ــوی  همدارن ــه دبشــری ذاتــی دوســیوکی 

ـــابیس (د ـــه دااـــل دادامعلومـــات )دی  ری اوتن ـــیم سیاـــ م ت

ـــ ی دپیین ون  ـــیمه ایـــ و وب اودمن نیوســـ رتدس ردرس اوس

  بت   ی.یود پیینــد په مدیری ونوکی دری او قوماندان

رــی یون ــل بــری  کــهیډاډترالســه اـونــــده څــان ی  (.16)

ــــــوهی هان هور ــــــ و  اوروزنــــــی ریکونــــــه دښــــــوونی دپ

انـدانی رـه افارانو دملی دفـام دپوهن ـون دقوموددورودفارغ

  ترڅو الری دس ردرس ی  دپیین ون س رتوب ته وریږل  ی

دپرسونل په اجرا یوی اورسمی ذاتی دوسیوکی وساتل  ی 

ــابیس( اوهمدارن ــه دبشــری داداری ســررینو دمعلوماتو)دی 

 ی باید  بت  ی. ــاوسمون په سیا م ک

اـونده څان ی ډاډترالسه کوی ره دپوهی هـان هی  (.11)

ــی معلومــات دپرســونل دمحاســبی ر ــ ی دښــوونی او روزن

ه فورمی ڼگ (1داکمــال دکچـــی پـه رپو  کی دج وتا  د )

ســره  بــت  ــوی ده ترڅــو دهواکونوراتلــونکی اواوسنـــــی 

اـتیــاویااودملی اردودپرســونل دمالکـــی اـــد مــت دوره 

) (مـــل دپرســـونل دمحاســـبی داکمـــال دکچـــی دپـــوره کهی.

 ه فـورمی ته دی وک ل  ی.ڼ(گ1رپـو )

 جهړښت. دمسلک دصنفبندی یدپهځی ځانگړی رشت-2

پـــوهی هـــان هی ر ـــ ی دافاــرابرید مـــل اوســـرتیری د -1

ـــــدی موضـــــوم  ـــــه الن ـــــل  جوـښـــــت پ  د ـــــنفبندی دما

  امله ده: گانوکی

 دپهځی مسلک کهلیزخ ساحه. .(1) 

ــوهی هان هور ــ و گــرو    ــدی  دپ ــوه ســرری  الن رــه دی

ـــــوری ه وهـــــان هی ک ـــــوهی ماـــــل  ټ ـــــی  ســـــیمهی.دپ دمل

(دماـلکی پرمخ ـ  الره واوښ ینوووداـوندانو )نارینوارد

 اوداداری دپراا یا رپاره گ ه اایا ل کیږی.

 ه.یمځانگړی داری س(.2) 

هغه کاری سیمه ده ری ددندوهان هی سیمه په گوتـه کـوی 

پــــه الســــ ه دهان هوزیــــاتی ښــــوونی اوروزنــــی دزده کهو

 پـهروزنـی  او پوهن ـون اودښـوونی ملی دفـامراوـروسره د

پــه  یهــان هی کــاری ســیم دالســ ه راهــی.کــی  انــدانی قوم

ه د  ـونیدپـوهی ماـل  پـه ټـوری ه سـیمه کـی  کی روکا 

 اپـل اوبریدمل پـهره توپیر وکهیا کو  وات ری یوافاـر

کــی پرمخ ــ  کــوی اویــا دهغــه درهبــری پــه  باــتاوســنی 

  مائوری ونوکی بدرون راهی.
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 .رتبه و درجه .(3)

نشان دهنده رتبـه و درجـه باـت وظیفـوی بـوده کـه سـرح   

دوره مهــارت نیازمنــدیهای رتبــه را جهــت حمایــه انکشــاف 

 ادمت مالکی فراهم میاازد.

رشییته اختصاصییی نظییامی   مسییلک بندیسییاختار صیینف -3

 :ای  میباشد مهارد شام 

نشــان دهنــده ســاحه عمــومی ماــل   کــه رقمــی دو عــدد.(1)

 ن امی میبا د.        

(برای تما  افاران,بریدمصن و  سـربازان 11کودعدد) مثصا 

می ـــردد در ذیـــل مثـــال هـــای ســـاحه اســـ فاده ماـــل  پیـــاده 

   یده است:عمومی مال  ن امی ذکرگرد

                ( نشــــــان دهنــــــده ســــــاحه عمــــــومی15)ــــــــودعددکالییییییف.

  ی میبا د.    هوامال  ن امی 

( نشـــان دهنـــده ســـاحه عمـــومی ماـــل  51کـــود عـــدد ) -ب

 ن امی مناب  بشری میبا د. 

ــد. .(2) ــیک مینمای ــاری مشــخص را تع حــرف ســو  ســاحه ک

حــروف ســاحه کــاری مشــخص در روکــات ســاحه عمــومی 

 ی ر م فاوت میبا د.  ی از همدمال  ن ام

پـنجم: رتبـه مربو ـه ر ـ ه رهـار  و حروف و ارقـا   .(3)

اا  ا ی ن امی میبا د. در ذیل مثال های رتبه و درجه 

 ذکر گردیده است:

-  E4 – سرباز را نشان میدهد . 

-  E9- را نشان میدهد.  رتبه سرپرکمشر قدمدار 

O2 - را نشان میدهد. ا رمری بریدمک ـه دوهم یــرتبه/درج 

O10 -  درجه س رجنرال را نشان میدهد. /رتبه 

-R7-R1  بــرای افاــران         یمعــادل ن ــام ینشــاندهنده ملکــ

–G6-G1 سربازان یبرا یمعادل ن ام ینشاندهنده ملک  

– C8-C1  ارـی )سـرباز یمرلب ملک یشاندهنده بات هان 

  (تورنجنرال

– OOR  ریــاول وز معــاونو یدفــام ملــرینشــاندهنده وز 

 .یدفام مل

AR- معـادل بـه رتبـه  ملـی دفـام ریـوز کینشاندهنده معاون(

  .(دگر جنرال

OR - ــام رینشــاندهنده معــاون وز و  ســ راتییی امــوردردف

 (گرجنرالد )معادل به رتبه یایپار

مهــــارت  نشـــان دهنـــده شــــم وهف م.ارقـــا  (. حـــروف و4)

ایــک  از(میبا ــد.1)راـان ارتـــــــودمهـــکویـــا(1ی)ــــاضاف

کــه ـــــا  ف ــر درحاالتـــــی اس فــــاده می ــردد حــروف وارق

اره قـــــــــــوت هـــــــــــا ضـــــــــــروری رای تن ـــــــــــیم وادـبـــــــــــ

ادر پردااــــت معــــا  ام یــــازی  حاالت اــــا با ــــدوعموما

 مورداس فاده قرارمی یرد.
 

 رتبه اودرجه..(3)

دندودبات درتبی اودرجی ښودونکی ده ره درتبی غوښ نی د 

ــــــا اودمهــــــارت کچــــــه اوداــــــدمت دماــــــلکی د وری دپراا ی

 دمصتهرپاره الره جوـوی. 

 پیه جهړښیت  پیهځی ځیانگړی رشیته مسیلک د دصنفبندی -3

 :مهاردودی شامله دخالندی 

ـــــی عــــد د1) ــــوری ی (. دوه رقمـ ــــوهی ماــــل  دټ ــــیدپ  برا

 ښودونکی دی.

رپاره  ټوروافارانوابریدمصنواوســـــرتیرو دپلی ماـــــل بیل ـــــه:

ماـــل  عددکودڅخـــه گ ـــه اایاـــ ل کیـــږی. دپـــوهی (.11د)

 یاد وی دی:مثارونه په الندی ډول  برایدټوری ی 

ـــــ15الییییف.) ــــود (ع ــــدد ک ــــل  دټ ــــوهی ما ــــوا ی پ  وری ی ده

 دی.برای ښودونکی 

دبشــری ســررینو دپــوهی ماــل  دټــوری ی (عــدد کود51) -ب

 ښودونکی دی. برای

ـــم حـــرف هـــان هی کـــاری  .(2) ـــاکی براـــهدری ـــو ټ . دحرفون

پــه  براــی دپــوهی ماــل  دټــوری ی دکــاری براــی هان هتیــا

 یوره بله سره بیل دی . روکا  کی 

څلـــور  اوپـــن م حرفونـــه او رقمونـــه:دپوهی هـــان هی (. 3)

یـادی الندی  بیل یری درتبی اودرجی  .ر  ی اـونده رتبه ده

 : وی دی

-(.E-4)  ښئیسرتیری. 

-  (E-9 دسرپرکمشرقدمداررتبه ) ښئی. 

  اودرجه. ددویم بـریدمک اورمهی بریدمک رتبه-02 .-

 .ښئی دس رجنرال رتبه اودرجه -010-

-R7-R1.دافارانورپاره پوهی دملکی معادل ښئی 

–G6-G1 .دسربــازانــورپــاره پـوهی دملکی برابر ښئی 

  C8-C1- ره)ســـــرتیری نـــــه ترتورنجنرال(مرلـــــب ملکـــــی 

 با ونه ښئی.

 OOR-  دملــــی دفــــام دوزیررــــومهی معــــاون اودملــــی دفــــام

 وزیرښئی.

AR- ـــام دوزیـ ـــی دفـ ـــی )ــرمعـــاونیک دمل دډگرجنــرال درتبــ

 برابر(.

OR-  پــه پاریاــی اوســ راتییی رــاروکی دملــی دفــام دوزیــر

 معاون)دډگرجنرال درتبی برابر(.

ـــه.(4) ـــه اوحرفون ـــارت 1د).اوو  او ـــپږ  رقمون (اضـــافی مه

 ــــوونـــدغـه حروفکوددی. ی دمهـارتــ(د ب1ښودونکی اویا)

 ـه اایاـ ل گوکی ــــنه هغـه وا وــــپیوازی څخه  ـــواورقمون

ـــه  ـــک وی پ ـــاره اـی ـــو داداری اوتن ـــیم رپ ـــږی رـــه دهواکون  کی

وروکی ــخوا په ورکـــا دام یازی تنـــا  اویــوگه اــټوری ه ت

 ږی.ــه اایا ل کیـــری گ ـــت
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درذیــل مثارهــای ازتعــیک مهـــارتهــــــای اضافــــی ذکرگردیــده 

 :است
 

 نشاندهنده تخنیکر وسایر -HHارف. 

 نشاندهنده دریور واسره جر -J5ب. 

 65AE5 HH J5 پرکمشر 9 421
بریدمل 

 واسر جر
1 

ـــا 0)  ـــده  .و نهـــمهشـــ م  ( حـــروف و ارق مهـــارت نشـــان دهن

 میبا د. رت راان مهاکود ( و یا 2) اضافی

ساا ار نفبندی ر  ه اا  ا ی ن امی را نشان :1 کل

 (..65AE5HHJ5میدهد.)

 .0ش   

 ساختار صنفبندی مسلک نظامی 

65AE5HHJ5 

:عدد  55 

و  اولرقم 

 دوهم

ساحه عمومی مال  ن امیا برور 

 مثال رو س ی  

 ارفبا
A 

 سو  حرف
 مثالر ساحه کاری مشخص برو

 حفظ و مراقبت 

 مهارت  سرح
E5 

 رهار  وحرف 

 پنجم رقم
 پرکمشر برور مثال  ادرجه و رتبه

 ارفبا/ عدد
HH 

 و  شمحرف 

 هف م رقم 

ا تخنیکر  مهارت اضافی تعیک

 وسایر.

 ارفبا/ عدد
J5 

هش م و حرف 

 نهمرقم 

مشخ ه مهارت إضافی زبان و 

 دریور واسر جر

 یادداشت: 

اردوی کود مهـارت اضـافی زمـانی بـرای یـ  مناـوب  .(1)

ملی در تشکیل عصوه یا تعیک می ردد که کور  مربو ـه را 

جهت بدست نوردن مهارتهای اا  فـرا گرف ـه و  ـهادتنامه 

 را دا  ه با د.نن

ی  مناوب اردوی ملی می وانـد رنـدیک مهـارت اضـافی .(2)

رادا ـــــ ه با دامادرتشـــــکیل ف ـــــر مهارتهـــــای اضـــــافی کـــــه 

نیده میشود و م باقی نیازمندیهای وظیفوی راحمایه نمایداگنجا

 مهارتهای اضافی نن در دوسیه ذاتی مناوب دری می ردد. 

  امی ـــــی  رات مکمل ازر  ه های اا  ا ی ن .(3) 

و معــیک کننــده مهــارت هــای اضــافی برــور جداگانــه بــه نشــر 

رســـــیده و منحیـــــر ضـــــمیمه پاریاـــــی بـــــه تمـــــا  قرعـــــات و 

 ج وتامهای اردوی ملی تکثیر و توزی  می ردد.

   سهمفص

م خصاا وتهضیحاا رشیته اختصاصیی نظیامی و معییک -0

 دنندخ مهارا های اضافی دارای محتهیاا ا ی  میباشد:

وتـــوضیحات   مراج  مائول برای انکشاف مشخ ات.(1) 

ی ــــــر  ه اا  ا ی ن امی ومعیک کننده مهارتهای اضاف

ت ـــــتوضیحات  امل واجدیمشخ ات وایک  مالریت دارند

اا  برای مناوبیک اردوی ملی جهت بدست نوردن  رایر 

 کودر  ه اا  ا ی ن امی ومهارتهای اضافی میبا د.
 

ــــاکنو بیل ــی پــــه النــدی توگــه بیــان ټد اضــافی مهــارتونو 

  ویدی:

 دواسرودما ری ښودونکی ده. -HHارف.

 ښودونکی ده.رلوونکی دجرواسری دموټر – J5ب.

 65AE5 HH J5 پرکمشر 9 421
دجردواسری 

 بریدمل

 

1 

( 2)اضــافی مهــارت ښــئی.اواتــم رقمونــه اوحروفونـه (نهـم0)

 اویاد بی  دمهارت دکودڅخه عبارت دی.

ــــــوهی هــــــان هی ر ــــــ ی (..65AE5HHJ5 ــــــکل).1 دپ

 .ښئیجوـښت د نفبندی 

 (ش  0) 

 هړښتدپهځی مسلک دصنفبندی ج

65AE5HHJ5 

:عدد  55 

اول اودیم 

 رقم

دبیل ی په  براهدپوهی مال  ټوری ه 

 توگه رو س ی  

 ارفبا
A 

 دریم حرف
دبیل ی په توگه  براههان هی کاری

 څارنه اوساتنه 

 E5 دمهارت کچه 
څلور  حرف 

 اوپن م رقم

 پرکمشر  دبیل ی په توگه ادرجه و رتبه

 

 HH ارفبا/ عدد
  پږ  حرف

  اووو  رقم

داضافی مهارت ټاکنه) دتخنیکی 

 رو تخنی ر(واس

 J5 ارفبا/ عدد
اتم حرف 

 اونهم رقم

دجردواسری د دریوراود بی داضافی 

 مهارت هان هتیا

 :ونهیاد

پـه تشـکیل اـوندتـه یواضافی مهارت کودد ملـی اردو . د(1)

ونـده کـور  اـرـی د ټاکـل کیـږیکی هغه وات ورزیات او

ی وی او همهارتونـه یـی یـادکی هان هرو رپاره ـدالس ه راو

 بری ری  ورری.

کوالی  ی ره څواضافی مهارتونه  اـونددملی اردویو .(2)

 یاضافی مهارتونه رـ یواهی هغهپه تشکیل کی  م ر ورری

هــــای پرهای کیږی اودهغه  نــــدوداـتیـاوومصتـهوکهیدد

 ه داـوند په ذاتی دوسیه کی رسیږی.نوراضافـی مهـارتونـــ

ـــــی هروبشـــــپهه یان هور  وی ه.دپـــــوه(3) ـــــ  داضـــــا ف ری

ــارتونو ټ ــه اپور ــوی ده دغـــ اکونکـــیمه ــه یــوازی توگ ه پ

دیــــــوه مــــــل پـــــه توگــــــه دملــــــی اردوپــــــه  ســــــره ت ـــــصری

  .ی ږوروج وتامونواوقرعاتو باندی تکثیراویشل کیټ

 دری  څپردی
دپییییهځی ځییییانگړی رشییییتی ځانگړتیااو یییییانه  داضییییافی -0

 حتهیاتهدرلهدون ی دی:ه کــادهن ی  دالندی مــارتـهنــمه

دپراا یــا (.دپوهـــی هـــان هی ر ــ ی بیــانول اوهان هتیــا 1)

اره مائوری څـان ی داضـافی مهارتونودټـاکنی ماـئوریت ـــرپ

 ـدانورپاره رـی دد ملی اردوداـونـتیا اوبیان هان هدغه  رری

ی ـوهـدپ ونکی اوداضافی مهارتونودررودو ر ونهان هی 

 ده.  رپارهه راوـرو الس ــــی دکودهی ر  ـن  اــه
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مشخ ات و توضـیحات ر ـ ه اا  ا ـی ن ـامی  .(2)

و تشـــکیلا معلومـــات ومهارتهـــای اضـــافی حـــداقل  ـــامل

ری هاا ایا  ی بشمول تعلیمات وتح ـیصت لماظایف و

ن ــــامی ادرجــــه محرمیتاجندر)جناــــیت(ونیازمندیهای 

ـــــــد.ای ـــــــی میبا  ـــــــات ملک ـــــــامل تعلیم  ک توضـــــــیحات  

  مواردذیل میبا د:

 مس لیت های عمدخ.الف. وظایف و

اص ـه وظـــایف اساسـی و مهـم ر ـ ه هـای عبــارت از

اا  ا ی مال  ن امی میبا د که حـیک ا ـغال وظیفـه 

 به مناوب ارا ه و مرابب نن اجراات مینماید. 

 نیازمندیهای تعلی  وتر یه تخصصی.. ب

ورتیکه درملساــات فراگیــری تعلیمــات تخ  ــی در ــ

تح ـــیلی وتعلیمـــی دااـــل کشورمیارنبا ـــد جهـــت فـــرا 

ـــــــرف ک تعلی ـــــــا ت تخ  ـــــــیگ ـــــــا ری از م ـــــــورا  کش

 اعــ ا  می ردد.    

 واجـدیت شرایط خـاص  رای تعیک مهارتهای اضافی.ج.
 مهـارتهــای اــا  بــوده که درتعیک ر  ه ــارت ازعب

 اا  ا ی ن امی الزمی بوده  ودرنینده برای پرداات

 درن رگرف ه میشود.  ذیآلمعا  ام یازی 

  تعلیمات اا  ) تعلیمات  حی(.  -

تعلیمات اا  ا ی ن امی )کور  انثی سازی مـواد  -

  منفجر نا ده(.

ــــای  - ــــب مهارته ــــامل مرات ــــرح سواد  ــــدیهای س نیازمن

مهـارت راـان درن ـر اواندن نو  ک بـوده کـه بـرای کود

  میشود.  گرف ه

توضـــیحات زمشخ ـــات و(که عبـــارت ابـــه ضـــمیمه)ل -

 ر  ه اا  ا ی ن امی میبا د مراجعه گردد. 

توضیحات  معیک ضمیمه) ( که عبارت ازمشخ ات و -

 مهارتهای اضافی میبا د مراجعه گردد. کننده

مشخ ــات و توضــیحات ر ــ ه هــای اا  ا ــی  .نییها

ن امی ومهارتهای اضافی برور جداگانه به نشـر رسـیده 

  قرعـات و ج وتـا  هـای و منحیر ضمیمه پاریای به تما

 اردوی ملی تکثیر و توزی  می ردد.
 

 .   رشته اختصاصی نظامی. مراجس مس2

عبارت ازروسای قرارگاه وزارت دفام ملیاس ردر .(1)

سـ ی و قومانـدانان قومانـدانیت هـای اوپراتیفـی وحمـایوی 

بــوده کــه ازتن ــیم واداره ماــلکهای ن ــامیا ر ــ ه هــای 

اضـافی درجریـان دوره  اا  ا ی ن ـامی و مهارتهـای

ت مناوبیک اردوی ملی ن ارت مینمایند.مراج  های ادم

ماـلل درجریــان انکشــاف نیازمنــدیهای بخــ  دک ــوریکا 

 ربیهاتجهی اتارهبری پرســـونل وــــــتشـــکیصتاتعلیم وت

  وس ردرس ی  وزارت دفام ملی تاسیاات توسر م امات
 

ــــوهی هــــان هی ر ــــ ی .(2) ــــاوی اود پ ـــــبیانهان هتی ول ــ

معلومات  دتشکیل ه رــږتــررــږهـــونـــارتـــــی مهــــاضافاو

ــوهی ښــوونی  ــډون دپ ــه گ ــا پ ــدی اوماــئوری ونه اودوـتی ا دن

ی دمحرمیـــــت درجهاجناـــــیت)جندر(او دملکـــــی اوروزنـــــ

 زدکهواـتیـــــاوی دی .دغـــــه څرگنـــــدونی دالنـــــدنیومواردو 

 په گډون دی:

 مهم مسئولیتونه اود ندی. الف. 
دپوځی مسلک ځانگړومهمورشتواوبنسټیزودندودلنډیز څخه 
عبارت ده چه ددندی داخیستلو په وخت کی اړوندد تده بیدان 

 او دهغی سره سم کړنه ترسره کوی.
 

 خصصی ښوونی اوروزنی اړتیاوی.ت.دب
پدددده هغدددده صددددورت کددددی چدددده دهیوادپدددده دنندددده کددددی پدددده 

سسددددددددوکی دځددددددددانگړی زده موښددددددددوونیزواولوړوزده کړو
کړوزمینددددده  برابدددددره نددددده وی دځدددددانگړوزده کړود سدددددته 

 راوړلولپاره دهیوادنه بهرته استول کیږی.
  .برابرتیادځانگړوشرطونو .داضافی مهارتونودټاکلولپارهج

رتونوڅخده عبدارت دی چده دپدوځی ځدانگړی دځانگړی مها
ازی یداوپده راتلدونکی کدی دامت وی رشتی په ټاکنه کی  زم

 په پام کی نیول کیږی.  ندی توگه همعاشونودورکړ
 ی زده کړی(.یځانگړی زده کړی)روغتیا -
دمنځدددددده ا چاودلوتوکوپددددددوځی ځددددددانگړی زده کړی)دندددددد -

 وړلوکورس(.
د مهدارتونو لــدـړی دسواد دکچی اړتیـاوی دلیکلواولوستلو -

ی د مهــددـارت دکددود لپدداره پدده پددام کددی نیددول ـددـده چـددـه دژب
 کیږی.

دپددددوځی ځددددانگری رشددددتی دتوضددددیحاتودځانگړتیا څخدددده  -
 عبارت ده د)ل(مل ته دی وکتل شی.

داضافی مهارتونودټاکلو اوبیانولو دځانگړتیا څخه عبارت  -
 ده د)م(مل ته دی وکتل شی.

و بیددان او  رشددت وځددانگړ مهددارتونوپوځی داضددافی .یادونههه
 دیددو ددی تگددیری پده یددوازی ډول نشددرته رسددیږیځانگړتیا

توگدده دملددی اردو پدده ټولوجزوتامونواوقطعاتوباندددی  پدده مددل
 .تکثیراو ویشل کیږی 

 .رشتی مسئولی څانگی ړانگځد پوځی  .2
  دریسدددانوواوستردرستیزدقرارگاو دملدددی دفددداع وزارت(.1)

څخده عبدارت  نوقومانددانانودمیتړو اواوپراتیفی قوماندانیتو
دخددددمت ددوروپددده بهیرکدددی  دی چددده دملدددی اردوداړونددددانو
اوپوځی دپدددددوځی ځانگړورشدددددتواضدددددافی مهارتونددددده چدددددی 

مسدئولی څدانگی  داداری اوتنظیم څخه څارنه کویمسلکونو
پددددده بهیرکدددددی ددکتورینوبرخه،تشدددددکییت پراختیادداړتیاوو

 ات،ښوونـــه اوروزنه،تجهیزات،دپرسونـل رهبری اوتاسیس
 اوستردرستیزلوړپــوړوچـارواکـوپــه  دملی دفاع دوزارت 
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 حمایه می ردند. جهت حل وظایف مشخص واوپراتیفی 

مراج  ماـلل بایـد کـور  سـ راتییی را فـرا گرف ـه (. 2)

 د و اســــــناد تح ــــــیلی نن از  ریــــــب بوردهــــــاینبا ــــــ

   ررسی گردد.مشخص ب 

های اا  ا ی ن ـامی توسـر (. مراج  مالل ر  ه 3) 

ر من ـــوتوســـر ر ـــیس جهوروزیـــر دفـــام ملـــی پیشـــنهاد و

نمیبا ـــــــد. می ـــــــردد.ایک  ـــــــصحیت قابـــــــل تفـــــــوی  

ــای مراجــ  ماــلل  س ردرســ ی ازاجرای وظــایف وفعاری ه

     کن رول و ن ارت مینماید. 

  .وظایف مراجس مس   رشته اختصاصی نظامی. 3

 بــرای تن یم واداره جاد نیــازمنــدیهای اوپراتیفی ـ(.ای1)

   ای ن امی جهت حمایه س راتییی ملی ن امیـــمال  ه

 ایـــه کودهـــرای ارایـــی بــتثبیت معیارهای تعلیم .(2)

 ر  ه های اا  ا ی ن امی و مهارتهای اضافی جهت

  حمایه نیازمندیهای تشکیصت وزارت دفام ملی.

ــا  تغیراتی3) ــومی ماــلکــه در ر(. تم ــات ســاحه عم   وک

ک مهـارت تعیهای ن امیار  ه های اا  ا ی ن امی یا

ـــت و ـــان حا ـــل هـــای اضـــافی عـــصوه می ردداتثبی ا مین

نیازمنـدیهای اوپراتیفـی  مینمایند که ایک تغیرات مرـابب بـه

 س راتییی ملی ن امی با د.و حمایه 

اا  ا ــی روکــات ر ــ ه هــای  تمــا  تغیراتیکــه در(.4)

های ســـرح اکمـــالا زمندینیان ـــامی و مهارتهـــای اضـــافیا

می رددتثبیـت نمـوده وبـرای من ـوری عصوه تشکیل قوتهـا

 وریاســـت اوپراســـیونبـــه معاونیـــت ســـ راتییی وپاریاـــی 

 س ردرس ی  پیشنهاد مینماید.

ـــرات در5) هـــای اا  ا ـــی ن ـــامی  بخـــ  ر ـــ ه(.تغی

 (2628 )با تکمیــل فــور وزارت دفــام ملــی وس ردرســ ی 

ــــر ــــت ســــ راتییی وم ــــه معاونی پاریاــــی  ور تشــــکیصتی ب

جهت  ی مراحل ارسال  وریاست اوپراسیون س ردرس ی 

 در تشکیل عصوه می ردد.   و

ـــور  .(6) ـــور   تشـــکیصتی(مرور 2628 )ف ـــهوف اهن ی م

ـــــام ملـــــیا  ـــــکیصتی وزارت دف ـــــرات تش ـــــنهادات تغی پیش

 .(و ک )ی ضمایمس ردرس ی . 

 

ان  یییاش رشیییته اختصاصیییی نظیییامی ومهیییارا هیییای .4

 اضافی.

اتی ریاسـت کادروپرسـونل س ردرسـ ی  .مدیران قام ذ(1)

ماــل  هــای  اــلل تن ــیم و اداره ر ــ ه هــای تخ ــصم

کــه درحمایــت بــه نیازمنــدیهای اوپراتیفــی ن ــامی میبا ــند 

 مرابب معلومات مراج  مالل انکشاف میابد.قوتها 
 

 تړ کیږی.تری میحل لپاره دځانگړودندو واسطه داوپراتیفی
مسئولی څدانگی سدتراتیژی کدورس یدی بدا یدلوسدتی وی (.2)

 اودهغددددددددددددوی دزده کړوسددددددددددددندونه دځانگړوبوردونولدددددددددددده
 کیږی. ل ری ارزو 
ـــــام3) ـــــی دف  (.دپـــــوهی هان هور  وماـــــئوری څـــــان ی دمل

دوزیررخواوـانـــدی  او د جهمـــور ر ـــیس رخـــوا من ـــوریږی. 

اودغـــــــــــــــــــــه ماـــــــــــــــــئوریت دبـــــــــــــــــــدرون وـنـــــــــــــــــه 

دکهنی اودمائوروڅان ود فعاری ونوڅخـه دی.س ردرس ی ددندو

 څارنه اوکن رول کوی.

 .. دپهځی ځانگړی رشتی د مسیهلهڅانگهدندی3

ــی ســ راتییی دمصت(.دپــوهی 1) ــاره همل ــورپ  ماــلکونو ی هدپ

 اـتیاوو منځ ته راوـل.داوپراتیفی  داداری اوسمون رپاره

ـــــام دوزارت دتشکیصتودغو(.2) ـــــی دف رپاره ه نودمصتښـــــدمل

ور ــ ورپاره دکودونوبیــانول  هان هی هارتونودپوداضــافی مهــ

 وونی ومعیارونوتثبی ول. ښاود

په  برای(. دپوهی هان هور  واپوهی مالکونودټوری ی 3)

وربانـدی داضافی مهارتونو ټاکل اوروکات کی ټول بدرونونه 

. پریکهه کـوی اوډاډترالسـه کـوی رـه دغـه بدرونونـه زیاتیږی

ـــــــــی ســـــــــ راتییی دـدپـــــــــ ـــــــــهوهی مل  اوپراتیفـــــــــیداو مصت

 .پربناد دیاـتیاوو  

ـــــ راتییی او (.4) ـــــ رتوب اودس دس ردرس ی داوپراســـــیون س

پاریای دمعاونیت پـه منلوټـول بدرونونـه رـه دپـوهی هـان هی 

ر  ی پـه روکـا  کـی اواضـافی مهارتونهادهواکونودتشـکیل 

ــــــــت  ـــــــــات اتثبی ــــــــ نی ور زی ـــــــــی غوښ ـــــــــال دکچـــ داکمــ

 اووـاندی کوی.

وس ردرســـــ ی دپوهی هـــــان هو (.دملـــــی دفـــــام دوزارت ا5)

(فـــورمی پـــه بشـــپهورو  2628ر ـــ وپه براـــه کـــی بـــدرون د)

ـــــــاره دس ردرســـــــ ی   اودتشـــــــکیصتوبیاک نه دپهاونودتیرورورپ

ــه  ــت ت داوپراســیون ســ رتوب اودســ راتییی اوپاریاــی معاونی

 ریږی اوپه تشکیل کی زیاتیږی.

 (فورمــه دملـی دفــام وزارت2628دتشـکیصتی بیــا ک نـی).(0)

اودافغاناـــــ ان ی دتشـــــکیصتی بدرونونووـاندی ونواوس ردرس 

 . وک ل  یدی  (ملی او کد) فورمههمغږی درپاره 

 

 گړورشتهــانــځ هځیــهاوپــهنــداضافی مهارت.4

 پراختیا. 

دس ردرســ ی دپیین ون ســ رتوب دذاتــی څــان و مـــدیران .(1)

مالکونــودتخ  ی هان هور  و داداری اوتن یم  وهیـــدپ

ماــــــئورو څـــــــان و دمعلومـــــــاتوپرباد ماــــــئول دی رــــــی د

 پراا یا مومی.  دهواکونوداوپراتیفی اـتیاووپه مصته
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 ی ر  ه اوداضافی مهارتونود هرډولپه پوهی هان ه.(2)

رخوادملی څان وی دمائوروهدرونونو ټاکل یواب

فورمی ره الری دمن وری رپاره  2628اردود

 ی.ږاندی کیـو

 (.په پوهی هان هور  وکی بدرون اوداضافی مهـارتونو3)

  ټاکل یوازی پــه النـدی حــارت کی منل کیږی:

 هغــه ونورپــاره داضــافی مهــارت تن ــیمداداری اودهواکونــو -

منــی  بــاور ماــئوری څــان یرــه اـتیاورتــه پیدا ــی او مهــال

ره په یواهی توگه پوهی هان هی ر  ه نشـی کـوالی  ی 

 وـاندی کیږی. پوره کهی غوښ نیاوپراتیفی 

 اضافی مهارتونووهان هواویادان هی ر  ــه یه(.دپـو4)

هرکال کی په  تهری ده پوریزی معا  ام یا یټاکونکی ر

 دتشوی ـــی اوام یازی معـــا ونـــودبـــوردرخواداوپراتیفی

  ی.ږبیاک نه کی ارهواکمنی  دساتلورپه

 او اوسمون هادارپه ی مهارتونوکوددهواکونوـــ(.داضاف5) 

هی اوپراتیفـی هـان ری اکنوکی ډیراغی مک اوگ وردی ــــټ

معلومات غوښ نی تــــرالسه کـــوی)بیل ه:دبشری سررینو

 اونـوراضافی مهارتونه.  م)دی ابیس(ـون سیا ـداداری اوسم

ــاکونکی ت0) ســره مــل () دوضــیحات (.داضــافی مهارتونوټ

 .هدری  پراا یا موند سم

ــدانیا 7) ــی قومان ــو(.د س ردرســ ی  دښــوونی اوروزن ی هپ

ــوری م ــه اون ماــئوریت ساــی ٶښوونی اوتح ــیلی مرک ون

دپوهی هـان هی ر ـ ی دکودرری ترڅود اضافی مهـارتونو

 برابرکهی.پراا یا رپاره الزمه ښوونه اوروزنه دداـتیاوو

قومانــدانی ماــئوریت رــری (.دس ردرســ ی دجلب اوجــاب 8)

دملی دفـــام وزارت اوس ردرســـ ی  دپـــصن ســـره ســـم ترڅـــو

ــی اردو ــوـ دمل ــو ر ــاتواری اوا واریدهواکون ــارهزی ــه رپ  مصت

  اودپــــــــوڅی هــــــــان هی ر ــــــــ یداضــــــــافی مهــــــــارتونو 

 . پوره کهی اـتیاوی

س ردرســ ی دپیین ون ســ رتوب دی ډاډترالســه کــهی (.د9)

  اود اویــاـتی اضافی رپـاره ان هی ر  یـه وهیـره دپ

  اردودتشـکیل داـتیـاوو پربناـد اضافی مهـارتونوکوددملی

 همغږی  وی دی.

س ردرسـ ی  دپوهی هان هور  و مائوری څـان ی د (.16)

ی ښوونی اوتح ــیلی هاوپــودښـوونی اوروزنــی قومانـدانی 

 ماـئوریت رـریسـره پـه همغـږی  مرک ونو اونوروموساـو

تثبیـــت دکو هان هر ـــ ودپـــوهی  الرښـــود ترڅـــو دښـــوونو

رپــاره دمهــارت  د بــیاو اضافــــی مهــارتونود ی اوکــهاوور

 کهی.ت ویب اوجوـ کود
 

تعــیک هرنــوم تغیــرات درر ــ ه اا  ا ــی ن ــامی یــا  .(2)

 ریــب فــور  رت اضــافی ف ــر توســر مراجــ  ماــلل ازمهــا

 اردوی ملی برای من وری پیشنهاد می ردد. 2628

نـده معـیک کن(.تغیرات درر  ه های اا  ا ـی ن ـامی و3)

  :ت ذیل من ورمیشودمهارت های اضافی  ف ر در حار

ــرای تن ــیم و - وتهــا زمانیکــه اداره قمهــارت هــای اضــافی ب

مراج  مالل م ی ک گردند که تنها ضرورت احاا  گردد و

ر  ه اا  ا ی ن امی نمی واند نیازمندیهای اوپراتیفـی را 

 تامیک نمایدا پیشنهاد می ردد.  

 امی یامعیک کننـده مهارتهـای ر  ه های اا  ا ی ن .(4)

هر سـال ه مرتبر به معا  ام یـازی میبا ـدااضافی اا  ک

حفـظ توانـا ی  توسر بورد معا ات ام یازی و تشوی ی جهـت

  می ردد.های اوپراتیفی مرور

تن ـــیم واداره درتعینـــات وکـــود مهـــارت هـــای اضـــافی .(5)

مشـخص اوپراتیفـی  نیازمندیهایقوتهابایارمل رومفیدبوده و

نورده میاازدمثال: سیا م تن یم واداره معلومات منـاب  رابر

   . بشری)دی ابیس( وغیره مهارت های اضافی

کننده مهارت هـای اضـافی  مرـابب  مشخصتوضیحات .(5)

 یاف ه است.  انکشاف ) (ضمیه 

 ردرس ی  وسایرموساات و (.قـومانـدانـی تعلیم وتربیه س7)

ــیم تعلیمــی ن ــامی ماــلریت دارمراکــ  تح ــیلی و ـــدتا تعل نـ

ــــــای ر ـــــ ه  ـــــه الز  را جهـــــت انکشـــــاف نیـازمندیهـ وتربی

 اا  ا ی ن امی و کود مهارتهای اضافی فراهم نمایند.

قومانــدانی جلــب وجــاب س ردرس ی ماــلریت دارد تـــا .(8) 

وی ملــی رامرــابب پــصن وزارت دار پرســونل نیازمنــدیهای

ــابرای  ــ ای  قوته ــه واف ــی  وس ردرســ ی جهت حمای ــام مل دف

 ای ر ــــ ه اا  ا ــــی ن ــــامی ومهارتهــــای اضــــافیارت ــــ

 مرفوم نماید. 

ا مینان حا ـــل  ی پرســـونل س ردرســـریاســـت کادرو.(9) 

  رای ر  ه اا  ا یــی بــای اضافـدیهـازمنـــد که نیـنمای

اح یاجـات وکـود مهارتهـای اضـافی مرـابب تشـکیل و ن امی

   .اردوی ملی هماهن  گردیده است

ی اا  ا ـــی ن ـــامی در مراجـــ  ماـــلل ر ـــ ه هـــا (.16)

ـــا  ـــه س ردرس ی وســـایر قهمـــاهن ی ب ـــیم وتربی ـــدانی تعل ومان

ماـلریت دارنـد  تعلیمی ن ـامیموساات ومراک  تح یلی و

ــارهنمود تعلیمــی را ــت ت  ر ــ ه هــایکوداعرــای وجهــت تثبی

هــای اضــافی وکودمهــارت راــان اا  ا ــی ن ــامیا مهارت

 ت ویب نمایند. ایجاد و
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 بعد ازتکمیل تعلیمات ر ـ ه هـای اا  ا ـی ن ـامی.(11)

 ذاتـی دوسیه هـایک اردوی ملی به ی مناوبیت دیب نامه ها

ــوی مربو ــ ــد قوما هاجرا ی ــای پیین ــدیریت ه ــدانیت هــای م ن

هـــــای ذاتـــــی رســـــمی  دوســـــیهم وســـــر ارســـــال گردیـــــده و

ــــــــــــــــونل ــــــــــــــــت کادروپرس ــــــــــــــــ ی س ردر ننهادرریاس   س

  .حفظ می ردددری و 

ریبه ـــــای تعلــیم وتـــــامه هـب نــــــــــکــاپی تمــا  ت دی (.12)

اـــ م تن ـــیم و اداره سیاا  ا ـــی ن ـــامی درر ـــ ه هـــای 

اســکک گردیــده تــا  )دی ــــابیس( بــ  بشــری اـــــات منــــــمعلوم

ــــــــــــدرنین ــــــــــــرسونــده جهـــــــــــت تن ـــــــــــیم واداره پـ  ل ازــ

 نن اس فاده بعمل نید.   

رسونل س ردرسـ ی  بعـد از مدیران قام ذاتی کادرو پ (.13)

ر ــ ه هــای اا  ا ــی ن ــامی ماــلریت دارنــد تــا تعــیک کود

ونل اردوی ملی را در نینـده تن ـیم دوره ادمت مالکی پرس

 و اداره نمایند. 

 مفص  دهار
 

. مراجییس مسیی    سییاحه عمییهمی مسییلک نظییامی، رشییته 0

های اختصاصی نظامی، معیک دنندخ مهارا هیای اضیافی و 

 .لسان

.افاـــران عـــاری رتبـــه رابادرن ردا ـــت وزیردفیییاع ملیییی(1)

ـــر   ـــا  مح  ـــه م  ــــودمال  ن امــــی غـــرب من ـــوری ب کــ

وری پیشــــــــــنهادمینماید. وهمچـــــــــــــنان ریاســــــــــت جمهــــــــــ

می وانـــداز ریب  ـــورای عـــاری دفـــام افاـــران عـــاری رتبـــه 

رابــــدون درن ردا ــــت تخ ــــص ماــــل  ن ــــامی ن ربــــه 

ضرورت جهت  من وری به م ا  مح ر  ریاسـت جمهـوری 

 پیشنهاد نماید.

لل تن ــیم ماــ .ریاسییت دییادرو پرسییهن  ستردرسییتیز  .(2)

ا  ا ــی ن ــامی ر ــ ه هــای اواداره ماــل  هــای ن امیا

معـــیک ونـــامعیک و مهارتهـــای اضـــافی بخـــ  هـــای اداری و 

 ر  ه های اا  ا ی ن امی میبا د.

ماــــلل  .ریاسییییت د ییییف واسییییتخباراا ستردرسییییتیز  .(3)

ن امیار ـــ ه هـــای  ترتیـــب و تن ـــیم و اداره ماـــل  هـــای

مهارتهــای اضــافی بخشــهای کشــف و اا  ا ــی ن ــامی و

 اس خبارات میبا د .

مالل ترتیبا تن یم  .راسیهن ستردرستیزریاست اوپ  .(4)

و اداره ماـــــلکهای ن ـــــامیا ر ـــــ ه هـــــای اا  ا ـــــی و 

و  پـــوریس ن ـــامیا مهارتهـــای اضـــافی بخشـــهای محـــاربوی

 ر  ه های اا  ا ی ن امی نامعیک میبا د.
 

ــــوهی هان هور ــــ (.11) ــــپهیدونه دپ ــــه بش  و دښــــوونی ر

وروس ه دمـــلی اردوداـونـــدانـــو بـری ریکونـه اوامرونـه 

دمن نیو قوماندانیودپییند اـونده مدیری ونو اجرا یوی ذاتـی 

اودهغوی ذاتـی رسـمی دوســیــی یـی  یږکی ریږل وتهدوسیی

ـــــــــوب کــــــــی دری ــــــــه س رتـ ـــــــــون پ  دس ردرس ی دپیین ــ

 اوساتل کیږی.   

 بـریهور  ودښوونی اوروزنی دټورو دپوهی هان  (.12)

ـــــــــــاپی دبشـــــــــــری ســـــــــــررینودمعلوماتوداداری  ریکونوک

پــــه سیاــــ م کــــی اســــکک  ــــوی ترڅــــو  تن یماو)دی ــــابیس(

راتلـونکی کـی ورڅخـه  دپرسونل داداری اوسمون رپاره پـه

 . ی گ ه واایا ل

ران دپـوهی پیین ـون دذاتـی څان ومـدیدس ردرس ی   (.13)

وریت رــری ترڅــو پــه لوســره ماــئهان هور ــ ودکودپه ټاک

راتلونکی کـی دملـی اردو دپرسـونل دماـلکی اـدمت دوره  

 تن یم اواداره کهی.

 لهرم فص څ
 

 رخییی پییهځی ځانگړورشییته دپییهځی مسییلک کییهلیزی  د .0

اضیافی مهیارتهنه ددژ یی او مسییهلی څیانگی خلپارخ اړونید

 کادهن ی .

دپـــوهی  دعـــاری رتبـــه افاـــرانودملیییی دفیییاع وزییییر. (.15)

ـــه ـــود پ ـــاره  ماـــل  دک ـــی نیوروســـره د من ـــوری رپ ـــا  ک پ

دجمهـــــوری ریاســـــت مح ـــــر  م ـــــا  تـــــه وـانـــــدی کوی . 

اوهمدارن ه کوالی  ی ددفام دعاری  ورا رـه الری عـاری 

رتبـــه افاـــران دپـــوهی ماـــل  هان هتیـــا پـــه پـــا  کـــی نـــه 

نیوروسره داـتیا په  ورت کی دجمهموری ریاست مح ر  

 م ا  ته دمن وری رپاره وـاندی وکهی.  

دپــــــــــــوهی دستردرسییییییییییییتیزدپیژنتهن سییییییییییییترتهب..(2)

ـــی  ـــا کل هان هور ـــ وداداری براـــو داضـــافی مهارتونوناټ

اوټـــــاکلی پـــــوهی هان هور ـــــ واپوهی ماـــــلکونوداداری 

 .اوسمون مائول دی

هی هـــــان هو پـــــود د ستردرستیزدد یییییف سیییییترتهب.(.3)

ر ـــــ وادپوهی مالکونوداضـــــافی مهارتونوداســـــ خباراتو 

جــوـونی څخــه  اوترتیــب  ســمون داوکشــف دبراــوداداری 

 مائول دی.

ده پــوهی دناڅرگنــدستردرستیزداوپراسیییهن سییترتهب.(.4)

ــ هان هور ــ وان امی پوریاــوا ه براــو داضــافی ج هه ای

اپوهی ماــــــــلکونودتن یم و ر ــــــــ واودهــــــــان همهارتونو

 اواداریادجوـونی مائول دی.
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دانجینـــری داـونـــده .دستردرسیییتیزدانرینری سیییترتهب(.5)

براوداضـــــــافی مهـــــــارت اودهـــــــان هی ر ـــــــ یادپوهی 

 مالکونوداداری دتن یم اوترتیبول په غاـه رری.

داریــداری دملییی دفییاع وزارا دخریییداری سییترتهب.(.0)

ــــارتونو ــــاد دبراــــی داضــــافی مه ــــاکلیاونا کلیټ ــــوهی  ټ پ

 مالکونوداداری اوتن یمادترتیب څخه مائول ده.

درو ســـ ی  پـــه  دستردرستیزدلهژسیییتیک سیییترتهب.(.7)

 براــــه کــــی داضــــافی مهارتونودټــــاکلی اوناټــــاکلی پــــوهی

 هان هور ـــــــــــــــــ ودپوهی ماـــــــــــــــــلکونودتن یم اواداری

 مائول دی. دجوـونی نه 

داضـــافی مهـــارتونو دستردرسیییتیزدمخا ری سیییترتهب.(.8)

ټــاکلی اوناټــاکلی پــوهی هان هور ــ ود مخــابری د پــوهی د

 ماـــــــــــــــــلکونودتن یم اواداری دجـــــــــــــــــوـونی رــــــــــــــــــه

 مائول دی. برای نه 

پـــه مـــاری براـــه کـــی دستردرسیییتیز دمیییالی سیییترتهب.(.9)

داضافی مهارتونوادټاکلی اوناټـاکلی پـوهی هان هور ـ وا 

 پوهی مالکونودسمون اواداری دجوـونی نه مائول دی.

دټــاکلی اوناټــاکلی  وغتیایی سییترتهب.دستردرسییتیزر(.16)

ــی مهــارتونودپوهی ماــلکونو  ــوهی هان هور  وداضــا ف پ

ـــــــــــــه ــــــــــــب نـــــــــــــه دروغ یاپـ  دســــــــــــمون اواداری دترتی

 بــراه کی مائول ده. 

دهــوا ی هواکونوبراــه دهییها ی ځهادهنهقهمانییدانی.(.11) 

اوداضافی مهارتونودټاکلی اوناټاکلی پوهی هان هور ـ وا 

 اداری دجوـونی  نه مائول دی.پوهی مالکونودسمون او

ـــاکلی اوناټـــاکلی  ځانگړوعملییییاتهنه قهمانیییدانی.(.د12) دټ

پوهی هان هور  واهان هوهواکونوداضافی مهارتونو په 

براـــه کـــی دهـــان هی هواکونـــو دپـــوهی ماـــلکونودتن یم 

 اواداری دجوـونی نه مائول ده.

ــه براــه کــی دستردرستیزدحقهقهسییترتهب.(.13) دح وقوپ

ونواوپوهی هان هور ـ و دټـاکلی اوناټـاکلی داضافی مهارت

 اپــوهی مالکونودتن یم اواداری دجوـونی نه ماول ده.

دع یــدتی  دستردرسییتیز عقیییدتی فرهنگییی سییترتهب.(.14)

فرهن ــی اضــافی مهارتونوپــه براــه کــی دټــاکلی اوناټــاکلی 

ــــوهی هــــان هو ر ــــ واپوهی ماــــلکونودتن یم اواداری  پ

 دترتیبورو نه مائول دی.
 

 د تاسیساتهدتنظی  اواداری سترتهب. (.15)

دتاسیااتوپه براه کی داضافی مهارتونو دټـاکلی اوناټـاکلی 

پــــوهی هان هور ــــ واپوهی ماــــلکونو دترتیــــب اواداری 

 دجوـونی  مائول ده.

داضـــــــــــــــــــــــــــــــــافی مهـــــــــــــــــــــــــــــــــارتونودپوهی (.10) 

 ( کل ته دی وک ل  ی.2) څان وهان هور  ومائورو
 

ازترتیـب اتن ـیم واداره .ریاست انرینیری ستردرسیتیز (.5)

فی ماـــل  هـــای ن امیار ـــ ه اا  ا ـــی ومهـــارت اضـــا

 بخ  مربو ه انجینری را به عهده دارد.

ماــول ترتییــب .ریاسییت خریییداری وزارا دفییاع ملییی (.5)

اتنرــیم واداره ماــل  هــای ن ــامی معــیک ونــامعیک مهــارت 

 های اضافی بخ  اریداری میبا د.

ماـــلل ترتیـــباتن یم ریاسیییت لهژسیییتیک ستردرسیییتیز.(.7)

واداره ماـــلکهای ن امیار ـــ ه هـــای اا  ا ـــی ن ـــامی 

 ونـــــــــــامعیک مهــــــــــارتهای اضـــــــــــــافی بخـــــــــ  معـــــــــیک

 رو س ی  میبا د. 

ماــلل ترتیــب اتن ــیم و ریاسییت مخییا رخ ستردرسییتیز.(. 8)

اداره مالکهای ن امیار  ه های  اا  ا ی ن امی معیک 

ــــــــــــخ  ــــــــــــافی بــ ــــــــــــای اضــ ــــــــــــامعیک ومهــارتهــ  ونـ

 مخـابره میبا د. 

ماـــلل ترتیـــبا تن ـــیم و  ریاسیییت میییالی ستردرسیییتیز. (.9)

اره مالکهای ن امیار  ه های اا  ا ی ن امی معـیک اد

 ونــامعیکامهــارتهــای اضافـــی بخ  ما ری میبا د. 

ــبا تن ــیم ریاسییت صییحیه ستردرسییتیز. (. 16) ماــلل ترتی

واداره ماـــلکهای ن امیار ـــ ه هـــای اا  ا ـــی ن ـــامی 

ـــــــــــای اضــــــــــافی  ـــــــــــا معــــــــــیک مهـــــارتهــ  معــــــــــیک ونــ

 بخ   حیــه میبا د.

ماـلل ترتیـبا تن ـیم و ندانی قیها هیای هیهایی.قهما(.11)

اداره مالکهای ن امیار  ه های اا  ا ی ن امی معـیک 

 ونامعیک ومهارتهای اضافی بخ  قوتهای هوا ی میبا د. 

.ماـلل ترتیـبا تن ـیم و قهماندانی عملیاتهیای خیاص(.12)

ــــای  ــــیک ر ــــ ه ه ــــا مع ــــیک ون اداره ماــــلکهای ن ــــامی مع

 ضــــــــافی بخــــــــ  اا  ا ــــــــی ن ــــــــامی و مهارتهــــــــای ا

 قوتهای اا  میبا د. 

ــبا تن ــیم و ریاسییت حقییهق ستردرسییتیز(13) .ماــلل ترتی

اداره مالکهای ن امیار  ه های اا  ا ی ن امی معـیک 

 ونامعیک ومهــارتهای اضافی بخ  ح وق میبا د. 

ماــــلل  ریاسییییت عقییییید تییییی فرهنگییییی ستردرسییییتیز. (14)

ـــــای  ـــــباتن یم و اداره ماـــــلکهای ن ـــــامیا ر ـــــ ه ه ترتی

 ا ی ن امی معیک و نامعیک  مهارتهای اضـافی بخـ  اا 

 ع یدتی فرهن ی میبا د.
 

 ریاست تنظی  وادارخ تاسیسـاا.(.15)

 مالکهـای ن ـامــیار  ه های مالل تـرتیباتن یم واداره

 اا  ا ی ن ـامی معیک ونــامعیک ومهــارتهـای اضافــی  

 بخ  تاسیاات میبا د.  

لل ر ـ ه هـای ا  ا ـی ( مراج  ماـ 2به  کل)  .(10) 

  ن امی ومهارتهای اضافی مراجعه گردد.
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 اختصاصی نظامی.  . ست های دهدنامعیک رشته های-2
وظایف بات هـای اسـت کـه توسـر کودنامعیک بیان ر الف.

ماــل ا ر ــ ه اا  ا ــی ن ــامی معــیک مشــخص نبـــا د 

ن امی قرار می یرد. پرسونل وتحت ساحه عمومی مال  

نــامعیک تعــیک باــت می ردنــد بایــد از کــه درباــت هــای کود

ماــــل  ب ماــــلکی و دارای مهارتهــــای اــــا  درتجــــار

  ــــــند تــــــا مرــــــابب بــــــه تشــــــکیلن ــــــامی مربو ــــــه با

 تعیک بات گردند. 

مراب ت به پاریای معیارهـای بات های کود نامعیک در ب.

اســت کــه توســر معاونیــت  درجــه ورتبــه انکشــاف داده  ــده

 تن یم گردیده است.  س راتییی وپاریای ترتیب و

مراجـــ  ماـــلل ســـاحه عمـــومی ماـــل  هـــای ن ـــامی  ج.

و الیحـه وظـایف را مالریت دارند تا نیازمندیهای مهارتها 

 امــــی رای باـــت هـــای نـــا معـــیک ر ـــ ه اا  ا ـــی نـــــب

 انکشاف بدهند.  

مراجــ  ماــلل در همــاهن ی بــا معاونیــت ســ راتییی و د.

پاریاــی و ریاســت اوپراســیون س ردرســ ی  نیازمنــدیها را 

ــای اا  ا ــی  ــیک ر ــ ه ه ــا مع ــود ن ــای ک ــرای باــت ه ب

 ن امی درروکات تشکیل انکشاف میدهند.  

معــیک ر ــ ه هــای اا  ا ــی ن ــامی درتشــکیل  نــا.کودهییـ

ت توســــر مــــدیران قاــــم ذاتــــی ریاســــ ناســــایی گردیــــده و

اداره می ردد کـود هـای کادروپرسونل س ردرس ی  تن یم و

نا معیک ر  ه های اا  ا ی ن ـامی در روکـات تشـکیل 

   :ذیصا ذکر گردیده است

 .  ست های دهد نا معیک وظیفهی.3

یاسـت کـادر و توسـر ر.رالیی ست های جن 99Aدهد  .(1)

 پرسونل س ردرس ی  تن یم و اداره می ردد. 

عبارت از نشاندهنده باـت )وظیفـه( از  99Aکود  تعریف.

رتبه بریدجنرال ارـی سـ رجنرال بـوده کـه می واننـد در تمـا  

 مال  ها اجرای وظیفه نمایند. 

توسـر ریاسـت  افسر اجرا یهی/آمر دفتیر: 99Bدهد  .(2)

  ردرس ی  تن یم و اداره می ردد. و پرسونل سکادر

)وظیفـه(  عبارت از نشانـــدهنده بات 99Bکــــود .تعریف

رتبـه ج ـرن ارـی نمـــریــک د فــاتر وافاـران اجرا یـوی از

دگروال بوده که مرابب بات )وظیفه( نمــریـک مربــــو ه 

 در تشکیل گنجانیـــده  ده تعــیک می ردد.

توسـر ریاسـت  .ی جگیرنافسران تهرن ال 99Cدهد  .(3)

 کادروپرسونل س ردرس ی  تن یم واداره می ردد. 

)وظیفه( ازنشــــاندهنده باــــتعبــــارت  99Cکــــود تعریییییف.

ن اری ج رن بوده که مرابب به یاوریت که  امل رتبه تور

 تشـــــــکیل گنجانیـــــــده باـــــــت)وظیفه(نمریک مربو ـــــــه در

  ده تعیک می ردد.

 

 دپهځی ځانگړورشتهدناڅرگندخ دهد ستهنه. -2

ــاکلی کوددباــ ونوددندوبیانونکی الییف ــاکلی د رــه.ناټ ــوهی  ټ پ

 او ویهــان هی  ــوی نــهــان هی ر ــ ی ماــل  پــه واســره 

سـاحی النـدی راهـی. هغـه پرسـونل دپوهی ماـل  دټـوری ی 

ری په نامعلومه با ونوکی په بات کی ټاکل کیږی په اـونده 

ــــلکی  ــــان هی مهارتونواوما ــــی ده ــــی ر ــــل  ک ــــوهی ما پ

ـــــودونکی  وی ـــــه  تجربودرر ـــــه تشـــــکیل ســـــره ســـــم پ  ترڅور

 بات کی وټاکل  ی.

کودبا ونه درتبی اودرجی معیارونـه دت ـصری  دنامعلومهب.

ســـره ســـم پراا یاورکه ـــوی ده رـــی دســـ راتییی اوپاریاـــی 

 معاونیت رخوا جوـه اوتن یم  وی ده.

مائوری  ساحیټوری ی دمالکونو دپوهی هان هی ر  ی  .ج

د دنـدودالیحو  ـتیاویڅان ی مائوریت رری ترڅودمهارتونوا

ــــاره ــــ ونو رپ ــــه با ــــ ی دنامعلوم ــــان هی ر  ـــــی ه  دپـــــوهـ

 ورکهی.ورته  پراا یا 

اریای معاونیــت ـــــــســ راتییی اوپ ن ــی د اــــــی څـــــمائورد.

اودس ردرس ی داوپراسیون س رتوب  سره په همغږی دپوهی 

هان هور  ودنامعلومه کوددباـ ونوداـتیا  رپـاره دتشـکیل پـه 

 کی پراا یاور کوی.روکا  

ی ــــــــــــوب دذاتـــــــــــــــ. دس ردرســــــــــ ی دپیین ون س رتهییییییییییـ

څان ودمــدیرانو پــه واســره تن ــیم اواداره کیــږی رــه دپــوهی 

کودپــه تشــکیل کــی پیینــدل کیــږی  اټاکلیــــهان هور ــ ود ن

ـــدی  ـــوکا  کـــی پـــه النـــ ناټــاکلی کــــــــوددتشکیل پـــــه رــــ

 توگــه ذکر ـوی دی: 

 هد ستهنه..ددندودناڅرگندد3

 ون دس ردرســـــ ی دپییندیییییهد: 99A سیییییتهنه(.دجنرالییییی 1)

 یږی.دس رتوب رخوا اداره اوتن یم

دندی(دبریدجنراری ره )بات ی کودښودونکی د99A تعریف.

کوالی  ی په  یترس رجنراری رتبی پوری دی ر څخهرتبی 

 نده ترسره کهی. ټورومالکوکی د

(2 )99B. رســــ ی  :رــــه دس رددهداجرا یییییهی افسییییر/ددفترآمر

 یږی.دس رتوب رخوا اداره اوتن یم دپیین ون

را یوی ـینواوداجدنمروـود ددف رونـک 99B.تعریف

وری ــــپاره دج هن ره رتبی نه ترډگرواری رتبی پـافارانور

ی داـونده ــــپه تشکیل ک ــیکی ده رــدی(ښودونــدبات)دن

 .او ټاکل کیږی ربناد های پرهایـنمرینودبات)دندی(پ

(3). 99C دس ردرســ ی  دهدلییه جگییړن نییه ترتهرنییه پییهری:

 دپیین ون دس رتوب رخوا تن یم  اواداره کیږی.

 ده ښودونکی دی(ــــــ)دن اوریت دباتـدیکـود99C تـعریف.

 ــــیربناد رــــدی(پــــــدبات)دنــــرینــوده نمـــــداـون ــــیر

ـــــــــــپ ـــــــــــیل کـه تشکـــــــــــــ ـــــــــــی هــ ـــــــــــای ای پـــ  ـــــــرهــ

 .اکل کیږیـــټ  وی ده
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توســر ریاســت  ریییدم  ارشیید اردوی ملییی.  99Dدییهد  .(4)

 کادروپرسونل س ردرس ی  تن یم واداره می ردد.  

. عبــارت از نشــاندهنده باــت )وظیفــه( 99Dکــود تعریییف. 

بــریـدمل ار د اردوی ملـی میبا ـد کـه مرـــابب ماـل  در 

 تشکیل گنجانیده  ده تعیک می ردد.

توســر ریاســت کــادرو  .دارسرپردم ییر قدمیی 99Eدیهد  .(5)

 پرسونل س ردرس ی  تن یم می ردد. 

( فـــهیعبـــارت از نشــاندهنده باــت )وظ E 99کــود  .فیییتعر

بوده که مرـابب  یمل یسرپرکمشر قدمدار اردو ــــدمصنیبر

 . رددیم کی ده تع ـــــدهیگنجــا ن لیمال  در تشک

توســر ریاســت   مر ییی سرپردم ییر قدمییدار. 99Fدییهد  .(0)

 سونل تن یم و اداره می ردد. کادروپر

عبارت از نشاندهنده بات )وظیفه( مربی  99F. کود تعریف

 پرکمشر قدمدار در اکادمی بریدمصن میبا د.سر
  
مراجس مس   تثبیت رشته های اختصاصی نظامی و   -4

 مهارتهای اضافی

 2ش   
 رشته اختصاصی نظامی و

 معیک دنندخ مهارا اضافی  

 مراجس مس  

 ریاست دادر پرسهن  ستردرستیز ری و رشته اختصاصی نظامی نامعیک  خش ادا

ریاسییییییت د ییییییف و اسییییییتخباراا  استخباراا

 ستردرستیز

قهتهییییای محییییار هی و رشییییته اختصاصییییی نظییییامی 

 نامعیک

 ریاست اوپراسیهن ستردرستیز

ت یییییی ی ، دودتییییییهریک، تعلییییییی  وتر یییییییه و رشییییییته 

 اختصاصی نامعیک

 ریاست تعلی  وتر یه و ددتهریک 

 ستردرستیز ریاست انرنیری رشته های اختصاصی مر هط انرنیری

مییییادی، لهژسییییتی ی و رشییییته اختصاصییییی نظییییامی 

 نامعیک

 ریاست لهژستیک ستردرستیز 

 ریاست مخا رخ ستردرستیز ارتباطاا

 ریاست مالی ستردرستیز مالی 

 قهماندانی صحیه صحیه و رشته اختصاصی نظامی نامعیک

 رستیزریاست حقهق سترد حقهق

 قهماندانی قهتهای هها ی  قهتهای هها ی

قهتهییای خاص،دماندو،قهعییه  م ییترن افعان،قهعییه 

 وظایف خاص

 قهماندانی قهتهای خاص عملیاتی 

ریاسییت امییهر عقیییدتی و فرهنگییی  امهر عقیدتی فرهنگی

 ستردرستیز

  وزیر دفاع ملی و ر یس جمههر  افسران عالی رتبه

 

(4). 99D د س ردرســ ی   هړی  ریییدم .دملییی اردو لهړپیی

 دپین ون س رتوب رخوا تن یم اواداره کیږی.

بریــــدمل دباــــت  روـپــــوـی دملــــی اردود 99Dتعریییییف.  

دندی( ښودونکی دی ره په تشـکیل کـی دماـل  پربناـد )

 های پرهای اوټاکل کیږی.

.دس ردرســـ ی دپیین ون دیییهد99Eدقدمدارسرپردم یییر.(5)

 دس رتوب رخواتن یمیږی.

ــد  داره سرپرکمشــردبریدمصنو دم 99E. تعریییف ــی اردوق ل

عبـارت دی رـه پـه تشـکیل کـی  هدندی( دښودروڅخ)دبات 

 دمال  سره سم هــای پــرهـای  ویـــدی ټــــاکل کیږی.

(0).99F .دپیین ـــون دهد:قیییدم لرون یییی سرپردم یییرمر ی

 دس رتوب رخواتن یم اواداره کیږی.

ی کود.دبریدمصنوپــه اکــادمی کــی قــد  ررونکــ 99Fتعریییف.

  سرپرکمشردمربی دبات)دندی( ښودونکی ده.
 

 داضافی مهارتهنهپهځی ځانگړورشتهد تثبیتهله -4

 مسیهلی څانگی

 ش     2
داضافی مهارا څرگندون ی اوپهځی ځانگړی 

 رشته 

 مسیهله څانگه

 دستردرستیزدپیژنتهن سترتهب دناڅرگندخ پهځی ځانگړی رشتی  اداری  رخه  

او اسییتخباراته  دستردرسییتیزد د ییف استخباراا

 سترتهب

دجگییړخ یییزو ځهادهنییه ناڅرگنییدخ پییهځی ځییانگړی 

 رشته 

 دستردرستیزد اوپراسیهن سترتهب

ناڅرگنیییدخ ځیییانگړی رشیییتی، ښیییهونی اوروزنیییی، 

 ددتهریک،ت  ی 

 ددښهونی روزنی ددتهرینه سترتهب

 دانرینری سترتهبدستردرستیز په انرینری پهری اړوند ځانگړی رشتی

اوپییهځی ناڅرگنییدخ ځییانگړی   دمییادی، لهژسییتی ی

 رشته 

 دستردرستیز دلهژستیک سترتهب 

 دستردرستیزدمخا  ری سترتهب اړی ه                

 دستردرستیزدمالی سترتهب  مالی 

 دروغتیا قهماندانی  دروغتیایی پهځی  ناڅرگندخ ځانگړی رشته 

 دستردرستیزدحقهقه سترتهب  حقهق

 هقهماندانی دهها ی ځهادهن هها ی ځهادهنه

ځییییییییانگړی ځهادهنه،دمانییییییییدو ،دافعییییییییان گیییییییی خ 

 قهعه،دقهعی ځانگړی دندی

دځانگړوعملییییییییییییییاتهد ځهادهنیییییییییییییه 

 قهماندانی 

دستردرسییییتیز دعقیییییدتی و فرهنگییییی  عقیدتی اوفرهنگی داری

 داروسترتهب 

 وزیر  جمههر ر یس اوملی دفاع عالی رتبه افسران

 ) 

19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادلیک:

 ون ـــانــارود قـــی رـــــودذاتــندمصــریــواوبــدافاران .1

 ر ــام دوزیـــی دفـــر یس دملدهـــیوادجمهورربناد ــــپ

 ی ـــــاکنــو دټــــه افارانـــی رتبـــــارــوـاندی دع هــــپ

 لوواک رری.ـــــاومن
 

 . د پهځی ځانگړی رشتی دټگهری. 5

پــوهی هــان هی ر ــ ی پــه دریووټــوری و ډرــو ویشــل  ــوی 

ـــهی اودی:ج ـــ ـــ ه مصت ـــهاج هه ای دج ـــهی هه ای هواکون

مرحلوکی دډول  مخ لفو هره ک  وری پهدتامیناتو مصتهی. 

دذاتی  رریوـتیااوپایوت   دریږد ډول ظرفی ونودررودونکی

ــــه اـوندڅان ومــــدیران داداری اوســــمون دمصته ــــدی پ دالن

 موضوم گانوڅخه مائول دی:

  .جگړخ ایز ځهادهنه.(1)

ــ ــی اردودبنا ــارت دی رــه پــه ی و   دمل ــو څخــه عب هواکون

ـــه نوروقوتوســـره پـــ  ډه گـــمخ لفوکچـــوج هه ایـــ ی دنـــدی ر

سـره اوهدایاتوزیاراوهمغږی دواک ررونکوم امونوداوامرو

 سم ترسره کوی.

 ..جگړخ ایزمال تړ(2) 

څخــه عبــارت دی رــه قرعواوج وتــامونو  اردودهغــه دملــی

 ی و ون یاواووـتیاوو  ررونکـــــی دی رــــــــــــ هه ایـــــــدج

 رمهال دبناـــــــــــــــــ ی وهواکونود ــــــــــــــــــــدج ـــــــــــــــــهی پ

 مصتهکوی.  اوع بی پرمخ  

 .ړمالت جگړخ ایزتامیناا. (3)

ـــدمل ـــج قرعــواواردودهغــه  یــ ــارت دـ ی  وتامونوڅخه عب

ایــــ رم وواری اوفعاریت دج هه ـــــواکونوی دبنا ی وهـر

  هور  وـــــانـی هــــوهـوی.دپـــهکــصتـمپه بهـــیرکـــی 

  ی. وک ـــل ه دی ــــت  کل وـــوری ــــــــ(ک 3د)

 

 یاداشت:

ـــــــه را          یتعی  ـــــــصحیت .1 ـــــــات افاـــــــران عـــــــاری رتب ن

ــه اســا   ــدمصن ب ــورذاتی افاــران وبری ــانون ام مرــابب ق

ام ملـــــــــــی ومن ـــــــــــوری ر ـــــــــــیس ـپیشنهادوزیردفـــــــــــ

 .میبا د دراجمهورکشور
 

 گهری های رشته اختصاصی نظامی.. دت5

ه گـرو  عمـومی ت اـیم ر  ه های اا  ا ی ن امی به سـ

حمایـه و  محـاربوی هیـا حماگردیده است: قوتهای محـاربوی

ظرفیـــــت هـــــای  محـــــاربوی. هرک  ـــــوری دارای تامینـــــات

ا قابلیـت پایـداری گوناگون در مراحلی مخ لف قابلیت اعـ ا 

دیران قاـم ذاتـی در رابرـه بـه حمایـه  اء میبا ـد.مو قابلیت ب

 :ندتن یم و اداره موضوعات ذیل مائول میبا 

 .محار هی قــهتهـــای.(1)

ملـــی بـــوده کـــه وظـــایف قوتهـــای اساســـی اردوی عبـــارت از

ــــف در تشــــری  ماــــاعی و محــــاربوی را درســــرو  مخ ل

هـدایات م امـات با سایر قوت هـا بـه اسـا  اوامرو هماهن ی

 اجرا می نمایند.  ذی ص 

  حمایه محار هی. (.2)

ای ی ملـی بـوده کـه دارج وتامهای اردوعبارت ازقرعات و

در ا نـــای محاربـــه قابلیـــت هـــا وامکانـــات محـــاربوی بـــوده و

 حمایـــــه وقوتهـــــای اساســـــی را وع بـــــی فعاریـــــت پیشـــــروی

 پیش بانی می نمایند.  

  تامیناا محار هی. حمایه. (3)

ج وتـــا  هـــای اردوی ملـــی بـــوده کـــه عبـــارت از قرعـــات و

ـــاربوی را درجریـــان فعاریـــت فع ـــت قوتهـــای اساســـی مح اری

( 3)  ــکلبــه وی تــامیک مینماید.احضــارات محــارب حارــتو

 ک  وری های ر  ه های اا  ا ی ن امی مراجعه گردد. 
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 (  کل 3. )ودپوهی هان هور  وک  وری
جندر 

 جگړخ ایزخ ځهادهنه مسیهلی څانگی )جنسیت(

 نارینه

دستردرسییییییییییییییییییییییییییتیز 

 پلی داوپراسیهن سترتهب

دستردرسییییییییییییییییییییییییییتیز  نارینه

تهپچی  یصحرا داوپراسیهن سترتهب  

دستردرسییییییییییییییییییییییییییتیز  نارینه

 زرهدار داوپراسیهن سترتهب

دځانگړوعملیییییییییییییییییاته  نارینه

 ځانگړی ځهادهنه قهماندانی

دځانگړوعملیییییییییییییییییاته  نارینه

 دهماندو قهماندانی

دځانگړوعملیییییییییییییییییاته  نارینه

 دافعان گ خ قهعه قهماندانی

 جگړخ ایزوساتنه مسیهلی څانگی جندر)جنسیت(

 او نارینه

 ښځینه

دستردرسییییتیزد د ییییف 

 د ف سترتهب

 نارینه
دستردرسییییییییییییییییییییییییییتیز 

 پهلیس نظامی داوپراسیهن سترتهب

 نارینه
دستردرسییییییییییییییییییییییییییتیز 

 انرنیر داوپراسیهن سترتهب

 نارینه

 اوښځینه

دستردرستیز دمخیا ری 

 مخا رخ سترتهب

 نارینه

 اوښځینه

دافعانسییییییتان دهییییییها ی 

 ههانهردی ځهادهنهقهماندانی

 دمحار هی تامیناتهساتنه مسیهلی څانگی جندر)جنسیت(

نارینه 

 اوښځینه

دستردرسییییتیزدپیژنتهن 

 سترتهب
سردینی  ری   

 نارینه

 اوښځینه

دستردرسییییتیزدپیژنتهن 

 سترتهب
و  ان  

نارینه 

 اوښځینه

دستردرسییییییییییییییییییییییییییتیز 

 دلهژستیک سترتهب
 لهژستیک

نارینه 

 اوښځینه

دملیییییییی دفیییییییاع وزارا 

اوستردرسییییتیز دمییییالی 

 سترتهب

 مالی

نارینه 

 دروغتیا قهماندانی اوښځینه
 روغتیا

نارینه 

 اوښځینه

دستردرسیییییییتیزدحقهقه 

 سترتهب
 حقهق

نارینه 

 دپلټنی سترتهب اوښځینه
 پلټنه

نارینه 

 فرهنگی او عقیدتی اوښځینه
و فرهنگیاعقیدتی   

 

 . ک  وری های ر  ه اا  ا ی ن امی 3 کل 
جندر 

 قهتهای محار هی مراجس مس   )جنسیت(

 ادهر

ریاسییییییت اوپراسیییییییهن 

 پیادخ ستردرستیز

 ادهر

ریاسییییییت اوپراسیییییییهن 

 تهپچی ستردرستیز

 ادهر

 ریاسییییییت اوپراسیییییییهن

 زرهدار ستردرستیز

 ادهر

قهماندانی عملیاا های 

 قها های خاص خاص

 ادهر

قهماندانی عملیاا های 

 دهماندو خاص

 ادهر

قهماندانی عملیاا های 

 قهعه م ترن افعان خاص

 حمایه محار هی مراجس مس   جندر)جنسیت(

 ادهر/ اناث

ریاست د ف 

 ستردرستیز
 د ف

 ادهر

ریاست اوپراسیهن 

 ستردرستیز
 لیس نظامیپه

 ادهر

 انرینریریاست 

 ستردرستیز
 انرینری

 ادهر/ اناث

ریاست مخا رخ 

 ستردرستیز
 مخا رخ

 ادهر/ اناث

قهماندانی  قهای 

 ههایی افعانستان
 قهای هها ی

 تامیناا محار هی مراجس مس   جندر)جنسیت(

 ادهر/ اناث

معاونیت پرسهن  

 وتعلیماا وزارا دفاع
 منا س   ری

 ادهر/ اناث

یاست دادر وپرسهن  ر

 ستردرستیز
  اندو

 ادهر/ اناث

ریاست لهژستیک 

 ستردرستیز
 لهژستیک

 ادهر/ اناث

ریاست مالی 

ستردزستیز) وزارا 

 دفاع(

 مالی

 ادهر/ اناث
 صحیه قهماندانی صحیه

 ادهر/ اناث

ریاست حقهق 

 ستردرستیز
 حقهق

 ادهر/ اناث

 
 تفتش ریاست تفتش

 ادهر/ اناث

 
 عقیدتی و فرهنگی عقیدتی و فرهنگی
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 پنځ  څپردی

 

 کادنه  یادپهځی ځانگړورشته
 

 کادنی  هیر.  یا.د0

ــوی د ــرن ــواداری بهی ــاکنی بهیری ــوداداری  ده ټ رــه دهواکون

 ل کیـږی ورڅخـه گ ـه اااـرپـاره  مصتهاوسمون داـتیـاوود

ـــاوی ـــام وزارت اـتی ـــی اردو دافاـــرانو  ترڅـــودملی دف دمل

ــدمصنو ــی اوبری ــن م څپرکــی رــارود دذات ــانون پ ســره ســم  ق

 :هد  امل مواردوکی الندیپه  بهیر دغه تامیک کهی

 دهواکونودکموت رپاره اـتیا..(1)

(.دافارانوابریدمصنواوســرتیرودپوهی هــان هی ر ــ ی 2)

داداری دبیـا ک نوپربناـد اکنه دپوهی هـان هی ر ـ ی ټ بیا

 نه وی. برابر ر ونوپه 

 . نسټ. د ځهادهنهت  یالتی دمښت د یا کادنی پر2

دملــــی اردوداـونــــدانو داضــــافی هــــان هی ر ــــ ه  پــــوهی

  بناـــــــدپر ریــلونــــــــــومهـــــــارتونو ټـــــــاکونکی دالنـــــــدی د

 اویا ره من ه هی:ټاکل  بیا

   ی. حکم ورکهل رخوا(.کله ری دجمهورر یس 1)

هـدایت رخوا  س ردرس ی ده دملی دفام وزیراویاکله ر .(2)

 ی.ل  ورکه

کلـــه رـــه پـــوهی هـــان هی ر ـــ ه دماـــئوروڅان و پـــه  .(3)

ــه  ــاوو دن ــی اـتی ــد داوپراتیف ــه تا ی ــوی درســ ی  پ ــدی  در وـان

 .ره من ه الـه  یدتشکیل څخه  بنادنـین وب پر

 ادنی.ک  یا  نسټپردلیلهنه . داداری3

ابریدمل اوسـرتیری په هغـه  ـورت کـی رـه یوافاـر الف.

 ـی  وی کـوالی برابر ـر ونوپـه دیوی نوی ر  ی رپـاره 

ـــــاره وـانـــــدی وکهی ددی ـــــدی  دهغـــــی رپ من ـــــوری  وـان

پیین ـون سـ رتوب دی رـه  دورکوونکی م ـا  دس ردرسـ ی 

بناــد اپلــه پریکــهه  رگ واواـتیــاوو پــ رــوـودملــی اردود

ــه پــوهی  بیل ــیکــوی. د ــه اپل ــه توگــه:دملی اردویواـوندپ پ

 ی.ور  ه کی اضافه تشکیل  هان هی

دحارـت دپرواز رپارهوات  ټاکلییوپیلو  دیوه نای .کله رب

هغه دپیلوټی اود  مهارتاوـتیاوی څخه پاتی کیږی هرډول

ده ام یازی معا ونه پـه بیـهه سـره قرـ  کیـږی ـمال  اـون

الـ ـی و هه رـه من ــــه محدودی ونـــکه ریـری وروسـ ه دغ

ــــــــه مع ـــــــــدهغ ـــــــــا  اوام یازونـ ـــــــــته بیرــ ــــــــــ  مهیوه ر

 حارت ته گرهی. 

یوافاــرا   کلــه رــی پــه یــوه پــوهی هــان هی ر ــ ه کــی ج.

الندی  اـهپه  هنه وی دد برابربریدمل اوسرتیری د ر ونو

 ترسره کیږی: کهنی 
 

 فص  پنر 

 

 تعیک مردد رشته های اختصاصی نظامی
 

 . پروسه تعیک مردد .0

پروســه تعــیک مجــدد یــ  پروســه اداری بــوده کــه بمن ــور 

حمایــه نیازمنــدیهای تن ــیم و اداره قوتهــا اســ فاده می ــردد تــا 

در مراب ــت بــه ف ــل پــنجم  را رت دفــام ملــیاح یاجــات وزا

نماید. افاران وبریدمصن اردوی ملی تامیک  ذاتیامور قانون

 :ایک پروسه  امل موارد ذیل میبا د

  تن یص تشکیصتی قوت ها.برای (. نیاز1)

ارانا بریدمصن ر  ه اا  ا ی ن امی اف(. تعیک مجدد2)

 ا ـی ر ـ ه اا و سربازان که بنـابر ملحوظـات اداری در

 د.    نن امی واجد  رایر نبا 

 . تعیک مردد  نا  ر تنقیص ت  یالتی قهتها.2
اضـــافی  معیک کننـــده مهـــارتاا  ا ـــی ن ـــامی یـــار ـــ ه 

ـــــــا بر ـــــــی بن ـــــــارهمناـــــــوبیک اردوی مل ـــــــل دوب ـــــــل ذی  دالی

   :تعیک یا حاف  می ردد 

 حکم داده  ود.  (. زمانیکه توسر ر یس جمهور1)

هدایت رـوی درسـ ی یـا ملی و (. زمانیکه توسر وزیردفام2)

 داده  ود.

مراج  مالل ه ر  ه اا  ا ی ن امی با پیشنهادزمانیک.3

ا ید رـــوی درســـ ی  ازتشـــکیل بنـــا برعـــد  نیازمنـــدیهای ـــــو ت

 اوپراتیفی حاف گردد.    

 تعیک مردد  نا  ر دالی  اداری.  .3

ــ  افاــرابریدمل و ســرباز الییف. ــ  در ــورتیکه ی برای ی

می وانـد بـرای نن دراواسـت  یر با ـدر  ه جدیـد واجـد  ـرا

ـــد ـــک دراواســـت ریاســـت نمای ـــده ای کـــادر و م ا  من ـــور کنن

ــه ت ــپرســونل س ردرس ی  ــه اســا  میبا ــد ک میم اــود را ب

رــور منــاف  علیــای اردوی ملــی اتخــاذ میــدارد. بنیازمنــدیها و

ن ـامی  ر  ه اا  ا ـیمثالا ی  مناوب اردوی ملی در

 اوی  اضافه تشکیل با د.  

ــت پرواززما ب. ــوت ازحار ــ  پیل ــ   نمــودننیکــه ی ــرای ی ب

 ایاـ  ی و داهرنوم مهارتامیایـمدت نـامعیک بـه تعلیـب در

معـــا  ام یـــازی مربـــو  ماـــل  پیلـــوتی وی بـــه زودتـــریک 

فر ــت قرــ  می ــردد.  اگــر همــیک محــدودیت هــا بعــداا رفــ  

ـــــــــودا مع ـــــــــازات وی بــــــــــــــ   ه حارـــــــــتـــــــــــا  و ام ی

 اوریه برمی گردد.  

فار یا بریـدمل در یـ  ر ـ ه اا  ا ـی زمانیکه ی  ا ج.

ل در مــورد ـدامات ذیـــــــا دا اقـــــی واجــد  ــرایر نبــــــن ام

   :وی  ورت می یرد
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کورســــونوته دهغــــوی بیــــاریږل پــــه هغــــه و(.ښوونی 1)

اوروزنـه بــه  ی اضافی ښوونه  جوتهه ـــ ورت کی ر

رڅوپه اوسنی ر  ه کی پرمخ   ت اـونـد  پدی وتوانوی

 وکهی.

یوی نـوی ر ـ ی تـه بیـا ټاکنـه رـه هغـی تـه اـتیـاوی .(2)

 اونوی ر  ی ته د امیلیدود ر ونودررودونکی وی.

 کیږی.  منف ل(دملی اردوڅخه 3)

ــــــــــــــــدافارابری.(4) ـــــــــــــــوهی ـ دمل اوســـــــــــــــرتیری دپ

وی ټــاکنی دس ردرســ ی  دپیین ــون ــــهان هور ــ وټوری ن

ـــــــــــس رت ــــــــــواوب ـ ـــــــــــت رخ ـــــــــــی او یداــ ــــــــــی  اردــــ  

ه الری ـــــــــهی رـه بڼـــــه دمراتبودرـــــــــــــوپـــرونــدریکلوام

 ول کیږی.ـــــاوابرورک اـونـــده څان وته اپره

(.دافارانوابریدمصنواوســـــــــرتیرودپوهی هـــــــــان هو 5)

ر ــ ودبیاټاکنو دمنــل  ووسندونـــویون ل دهغــوی پــه ذاتــی 

دبشــری اواجرا یــوی دوســیوکی پــه تــل پاتــه توگــه دری 

ــه سیاــ م ســرر ینودمعلوماتو)دی ابیس( داداری اوســمون پ

داداری اوسـمون کی دملی اردوداـوندانوداـدمت ددوری 

 رپاره  بت اودری کیږی.دراتلونکواـتیاوودپوره کورو

   (اواټاکنی د)زدپـــــــــــــــــــــوهی هــــــــــــــــــــــان هور  ودبی

 . ی دی وک ل مل ته

(.دس ردرس ی دپیین ون س رتوب مائوریت رری ترڅو 0)

 ی دبیــا ټــاکنی رپــاره پلــی کــوونکی دپــوهی هــان هی ر ــ

الرښود دسـ راتییی اوپاریاـی معاونیـت سـره پـه همغـږی 

 تیـــــــاوی اودهواکونـــــــوـجـــــــوـکهی ترڅـــــــودملی اردوا

 جوـښت ترالسه  ی. 

 . م .4

ـــام  ـــی دف ـــوازی دمل ـــاتول ی ـــه دی ت ـــصره کـــی دمـــل زی پ

دوزیرپــــه منلودپرســــونل اوتعلیماتودمعاونیــــت رــــه الری 

ـــــــــ ــــــــــودوـاندی ونـــواون رونـوپ ـــــــــی نیور ــــــــــا  ک  ـه پ

 سره ترسره کیږی.
 
 

 مدردهنهاو  ماءخر -5

 دملی اردودفارانواوبریدمصنو ذاتی رارو قانون. -الف

 دملی دفام دوزارت د تشکیصتو اودندو الیحه. -ب

 دپرسونل داداری اوسمون ت صری. -ج

ـــی دسیاـــ م د ـــه ون ـــو  ورک ـــوواری درپ ـــی اردودرم  .دمل

 ا ورنامه.

 ددکهنصروالرښود.داوپراتیفی س ندر-هـ

 افاـــــــرانواوبریدمصنود پـــــــوهی ماـــــــلکی ښـــــــوونی د-و

 اوروزنی ت صره.
 

ای تعلیمی در ور (.فرس ادن دوباره ننها به کور  ه1)

تعلیم وتربیــه اضــافی مناــوب راقــادر تیکــه احاــا  گــردد

ـــد.     ـــی ا  پیشـــرفت نمای ـــا درر ـــ ه فعل  اواهـــد ســـاات ت

ای نن نیــاز ه جدیدکــه بــردد بــه یــ  ر ــ ــــ(.تعیــیک مج2)

ر  ــموریت در نن ر ــ ه جدیــد ـ رایــ یتدبـــــوده وواجــــــ

 را دارا با د.

 اردوی ملی انف ال می ردد. (. از3)

نــات مجددر ــ ه هــای اا  ا ــی ن ــامی یتمــا  تعی .(4) 

ت کادروپرســـــونل افاـــــرابریدمل وسربازتوســـــر ریاســـــ

تحریـــری از س ردرســـ ی تا ید یاردگردیـــده وتوســـر اوامر

تـب بـه مراجـ  ذیـربر تکثیروبـه ا ـصم  ریب سلاله مرا

 رسانیده میشود.  

ر  ه های  ده تعینات مجدد(. ی  ن ل ازاسنادمن ور5) 

اا  ا ــــــی ن ــــــامی افاــــــرانابریدمصن وســــــربازان 

ــا برــوردایمی دری دوســدر ــی ننه ــوی وذات یه هــای اجرا ی

ـــــده ودر سیاـــــ م تن ـــــیم و ـــــاب گردی ـــــات من  اداره معلوم

ــامیک نیا ـــمزبشــری)دی ابیس(جهت ت ی تن ــیم واداره دیهان

 دری گردد. بت و ینینده دوره ادمت مناوبیک اردوی مل

ــیک مجــدد ر ــ ه هــای اا  ا ــی  ــه ضــمیمه) زا  (تع ب

 ن امی مراجعه  ود.

ریاســت کــادرو پرســونل س ردرســ ی  ماــلریت دارد  .(5)

اا  ا ی ن ـامی  تا رهنمود تربی اتی تعیک مجدد ر  ه

پاریاـــی ایجـــاد و را در همـــاهن ی بامعاونیـــت ســـ راتییی

ـــا و نیازمنــدیهای اردوی ملــی  ــا ســاا ار قــــوتهـــ  نمایــد ت

 برنورده گردد.

 .ضمای :4

اضافه نمـودن ضـمایم درایـک پاریاـی  ـرفآ بـه من ـوری 

ــت پرســونل  ــب معاونی ــی از ری ــام مل تعلیمــات و وزیردف

ــــــــــــــــــات وپیشــــــــــــــــــنهادات  بادرن ردا ــــــــــــــــــت ن ری

  ورت می یرد. 
 
 

 ماءخر ومدارن. –5

 ن امور ذاتی افاران وبریدمصن اردوی ملی.قانو -الف

   الیحه وظایف وتشکیصت وزارت دفام ملی. -ب 

 پاریای های تن یم واداره  پرسونل. -ج

ــــی احض -د ــــا ورنــامـــــه سیاـــ م راپـــوردهـــ ارات ـــــ

 اردوی ملی.

 رهنمود رزارعمل های س ندرداوپراتیفی.-هـ 

ـــــــــپ-و ـــــــــربیه ماــــــــلکی نــ ــــــــیم وتـ ــــــــاریای تعل  ی ـ ام

  .افاران وبریدمصن
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 ضمیمه الف. نمهنه از ت  یالا منظهر شدخ اردوی ملی افعانستان 

وزارت دفاع ملی

ملکی معادل نظامی سرباز بریدمل افسر میزان عمومی کود معینه قطعه وزارت دفاع

7 4 11 دفتر وزیر دفاع ملی Z00100

45 12 57 سکرتریت وزارت دفاع ملی Z00200

12 2 14 دفتر معاون اول وزیر دفاع ملی Z00300

23 2 6 160 191 معاونیت ستراتیژی و پالیسی Z00400

106 1 202 309 معاونیت کشف و استخبارت وزارت دفاع ملی Z00450

92 16 77 185 معاونیت تعلیمات و پرسونل Z00500

15 5 15 176 211 معاونیت مادی و تخنیکی Z00600

2 4 1 9 16 وترنری وزارت دفاع ملی Z00680

31 31 کوپراتیف وزارت دفاع ملی Z00697

60 60 تصدی مسلخ Z00698

143 143 تصدی ملبوسات Z00699

8 124 132 معاونیت امور نیروهای احتیاط Z00700

29 1 103 133 ریاست مالی Z00800

14 8 40 62 ریاست امور ارتباطات اجتماعی و عامه Z00900

14 1 91 106 سرمفتشیت وزارت دفاع ملی Z01000

18 6 14 41 79 ریاست حاالت اضطراری و فوق العاده Z01100

46 46 ریاست حقوق Z01200

11 4 14 29 ریاست امور صحیه وزارت دفاع ملی Z01300

17 23 98 388 526 ریاست اکمال و خریداری Z39000

24 5 9 247 285 ریاست ساختمانی و ملکیت ها Z39010

3 2 5 وزارت دفاع، حقوق بشر، حفظ تعادل اخالق و جنسیت ادغام Z39012

720 45 174 1692 2631 میزان  وزارت دفاع:

ستردرستیز

ملکی معادل نظامی سرباز بریدمل افسر میزان عمومی ستردرستیز کود معینه قطعه

17 26 57 100 مقام و ریاست دفتر ستردرستیز Z10000

8 1 98 107 ریاست پالیسی و پالن Z10005

13 10 206 229 ریاست ساختار، تعلیم و تربیه و دکتورین Z10007

1 5 6 دفتر معاون لوی درستیز در امور هوائی، ستردرستیز Z10009

25 61 237 323 ریاست کادر و پرسونل Z10100

2 2 12 16 32 کندک پذیرش Z10101

38 14 367 419 ریاست کشف و استخبارات Z10200

9 7 4 182 202 ریاست اوپراسیون Z10300

9 3 7 162 181 ریاست لوژستیک Z10400

60 20 34 276 390 ریاست مخابره Z10500

1 91 92 ریاست بودیجه ومالی Z10600

7 1 51 59 ریاست تفتیش ستردرستیز Z10700

12 47 255 314 ریاست حقوق ستردرستیز Z10800

162 131 70 152 515 قوماندانیت صحیه ستردرستیز Z10900

7 2 71 80 ریاست امور عقیدتی و فرهنگی Z11000

544 544 دفاتر ساحوی استخبارات نظامی Z36000

150 181 50 381 قطعه حمایه مخابره Z37000

371 313 470 2820 3974 میزان ستردرستیز:

 فص  ش  
 

 ضمای 
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 ضمیمه ب. نمهنه از ت  ی  منظهر شدخ پرسهن  اردوی ملی 
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ـــود څخـــه .دیییهدمعلیییهم دقهعیییی .(0) ـــی اوعـــددی ک دحروف

عبـــــارت دی رـــــه دملـــــی دفـــــام وزارت اوس ردرســـــ ی  

دقرعاتواوج وتامونواقوماندانیواســـــ رتوبونواومعاونی ونو 

 دپییندنی رپاره ټاکل  وی ده . 

دحروفــی اوعــددی کــود څخــه .دت یی ی  دپیژنییدنی دییهد.(2)

تـــه رـــه دملـــی دفـــام  اواتـــه عبـــارت ده رـــه دتشـــکیل ښـــی

 وزارت اودس ردرســــــ ی دقرعاتواوج وتامونواقوماندانیوا

 :ده رکه اومعاونی ونو دپییندنی رپاره ټاکل  وی س رتوبونو

 .(1678دپییندنی کود)

 .26/7/1392رونی هدجوـوسندونود

دعـــددی کودڅخـــه عبـــارت دی رـــه تشـــکیصتی .. رخیییه(3)

 اوهان هی کوی. سره بیلویبرای 

پرسـونل دکوددمعاونیـت دقرارگـاه او 166دبیل ی په توگـه:

 اوتعلیماتودمعاونیت ښودونکی ده

براودپررپای  ـمیرروڅخه عبـارت  دتشکیصتی.( ردیف4)

رودونکی (ردیف در8براه ره د) 266دی.دبیل ی په توگه

 ښه یی.   ده.ره دبا ونو میردبراوپه روکاټونوکی

په دغـه سـ ون کـی پـوهی اوملکـی معلومـه رتبـه .رتبه.(5)

)دنده( ره دبات سره سـمون ورـری اوددنـدواـتیاوی پـوره 

 کهی په تشکیل کی های پرهای کیږی.

دپرسـونل اوتعلیماتوپــه رـاروکی دملــی دفـام دوزیــر . یلگیه

 رال.معاون ملکی معادل د ډگرجن

دحروفی اوعددی کودڅخه عبـارت درتبی مسل ی دهد.(0)

ده ره درتبی اومال  پیینـدونکی ده ټاکـل کیـږی. دبیل ـی 

هــوا ی گــروال  15Ao6دپلــی تــورن او11Ao4 پــه توگــه 

 ښودونکی دی.

دغــه دوه ســ ونوکی اضــافی  پــه.(داضییافی مهییارتهنهدهد7)

ـــاوی پـــوره کـــهی  ـــه رـــه دباـــت او )دنـــدی( اـتی مهارتون

وحروفو پـه  ـکل رــه مخکـی کودونـه یـی معلــو  دعـددونوا

  وی دی په تشکیل کی های پرهای کیږی. بیل ه:

 دواسروتخنیکر ښودونکی دی. -HHارف.

 .دجردواسری ښودونکی دی. J5ب.

ــــی(  پـــه دغـــه ســـ ون .( سیییت)دندخ(8) کـــی اداری)دور ـــــ

 موقفاواکونهاوجیبی اوددندومـکلفی ونــــــه معلومیږی.

دغــه ســ ون دعــددی .ځهادهنییه خ دهلییهوړدپهر(داړتیییاوو9)

داـتیــاوو دپــوره کورــو  رقمونورپــاره رــه دتشــکیصتی براــو

 ښودونکی دی.
 

عبارت ازکودحروفی وعددی اسـت کـه .دهدمعینه قهعه.(1)

دانیت بــــرای  ناســــایی معاونیــــت هااریاســــت هــــاا قومانــــ

 هااقرعــات و ج وتامهــای وزارت دفــام ملــی و س ردرســ ی 

 معیک می ردد. 

ــارت ازکودعــددی میبا ــد کــه .دهدشناسییا ی ت یی ی .(2) عب

ــت   درکنارراســت تشــکیل بمن ور ناســا ی تشــکیل معاونی

وج وتامهـای وزارت  اریاست هااقوماندانیت هااقرعـات ها

 دفام ملی وس ردرس ی معیک گردیده است. مانند

 .(1678ــود  نـــــا سا ـــــی )کـ 

 . 7/1392/ 26تاریخ ترتیب اسناد 

عبــــارت ازکودعــــددی اســــت کــــه بخــــ  هــــای . خییییش.(3)

 تشکیصتی راتفکی  ومشخص مینماید.

نشاهنده معاونیت پرسـونل و تعلیمـات را بـا  166کود  مثال:

 جم  قرارگاه معاونیت میبا د. 

صتی شـکیعبارت از ـمار  مالاـل بخـ  هـای ت.(ردیف4)

عداد ـــــه تــــــ(ردیـــف بـــوده ک8)دارای 266میبا ـــد.مثآلبخ 

 خ  نشان میدهد. ـوکات بـــبات ها را در ر

درایک سـ ون رتبـه ن ـامی وملکـی درمراب ـت بـه  .رتبه.(5)

باــت)وظیفه(معینه کــه نیازمنــدی وظیفــوی رامرفــوم ســازد 

 دری تشکیل می ردد.

ر امـور ملکی معادل دگر جنرالا معاون وزیر دفام د مثا :

 .پرسونل و تعلیمات

ــــــــارت ازکودعــــــــددی  .دـــییییییییـهدمسل ی ورتبییییییییه.(6)  عب

ـــه وماــل  را ناســا ی نمــوده  ــوده کــه رتبــــ ـــی ب وحروفــــ

دگـروال  15A06تورن پیـاده و  11A03معیک میشود. مثصا 

 هوا ی را نشان میدهد. 

در ایــک دو ســ ون مهــارت هــای  .دهدمهارتهییای اضییافی.(7)

های بات )وظیفه( را مرفوم سازد بـه اضافی که نیازمندی 

 کل حروف و اعداد که قبصا کودهای نن معیک گردیـده دری 

 :تشکیل می ردد. مثال

 .نشاندهنده تخنیکر وسایر -HHارف. 

 .نشاندهنده دریور واسره جر -J5ب. 

درایـــک ســـ ون موقـــف اداری )دور ـــی(ا  . سیییت)وظیفه(.(8)

 ک می ردد.  صحیت هااوجایب ومکلفیت های وظیفوی معی

ایــک ســ ون نشــاندهنده ارقــا   .(نیروهییای مهردضییرورا9)

عددی است که نیروی مورد ضرورت بخ  های تشکیصتی 

 را نشان میدهد. 
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ان ضمیمه ج. نمهنه از ت  ی  منظهر شدخ ترهیزاا اردوی ملی افعانست  

. عبـــارت از حـــروف و شیییمارخ دیییتالن ترهییییزاا .(0)

اعداد مالال نور  از ک صک اسـت کـه تجهیـ ات مـورد 

 نیاز در نن دری با د. 

ــ ات .( دتگییهری2) ــف تجهی ت اــیمات بخــ  هــای مخ ل

 وســــــایرارانشــــــان میدهــــــدامثصا بخــــــ  هــــــای اسلحها

 مخابره و م فرقه. 

عبارت از معرفـی نوعیـت سـص ا  .نهع ترهیزاا .(3)

وسایر و سایر تجهی ات بوده که ن ر به الیحه وظـایف 

 به اسا  جنس مرتب و نام ااری  ده با د. 

عبارت از معرفی نـا  تجهیـ ات میبا ـد .اس  اقالم .(4)

ا به اوان  گرف ه میشود.   که مشخ ا

از همان اندازه معـیک اسـت کـه ن ـر عبارت .تعداد .(5)

 به تشکیل پی  بینی و دری  ده با د. 

عبـارت از مصح ـات و کوایـف الزمـی  .یادداشیت .(6)

 است که قابلیت دری را دا  ه با د. 

ــه اســا  نن   سییت.  .(7) بخشــی از تشــکیل اســت کــه ب

 مناوبیک اردوی ملی وظایف محوره را انجا  میدهند. 

 

دکـ صک دنـور  دپررپاـی  .دترهیزاتهددتالن شمیرخ.(0)

ــی  ــه ک ــه هغ ــارت ده  رــی پ ــو څخــه عب عــددونو اوحروف

 ـتیا وـتجهی ات  بت کیږی. دا

دمخ لفو تجهی اتودبراـودوی  ښـودونکی .دټگهری.(2)

 مخــــــــــابری  ده دبیل ــــــــــی پــــــــــــه تـــــــــــوگه دوســــــــــلوا

 واسریا اوم فرقه برای.

ــــورو دواســــرو(دترهیزاتییییه و .3) ا دوســــلی ډول اودن

ــه  ــارت ده رــه ددندودالیحور ــدنی څخــه عب تجهی اتودپیین

 ی.ږپلوه دجنس پربناد ترتیب اونومول کی

دتجهی اتودپییندنی څخه عبارت ده ری .نهمنه(دقلمه4)

 په هان هی ډول ترویلوالندی نیول کیږی.

رـی  رـه هغـه څرگنـده انـدازی څخـه عبـارت ده.(شمیر5)

 دتشکیل دوـاندوینی ره پلوه  بت  وی وی.

دنـینوکیفی ونـودک نی څخـه عبـارت ده رـی ونیه. ییاد.(6)

 د ب ورووـتیاورری.

ره دهغه پربناد دملی  ه دهبرایوه دتشکیل  (. ست.7)

 اردواـوندان اپلی ورسپارل  وی دندی ترسره کوی.
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هتقسیماا رشته اختصاصی نظامی نظر ه رتبه ودرجگراش  ضمیمه)د(  
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ارزیا ی اجراآا )صفحه او (  00-035فهرم .  زضمیمه   
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 نستاندزارش ارزیا ی اجرااا افسران و ریدمالن اردوی ملی افعا
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 دزارش ارزیا ی اجرااا افسران و ریدمالن اردوی ملی افعانستان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( تعیناا مردد درمهرد پی نهاد افسران  ه وظایف جدید4087ضمیمه ح.  فهرم)  
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  ( سهح ادما  و محاسبه پرسهن  اردوی ملی:0)فهرم )

یدمالن و سر ازان ادما  و محاسبه پرسهن  جهت پیگیری پرسهن  و منحیث سند معلهماتی در سهح جزوتام مهرد استفادخ قرار میگیرد. ایک فهرم تمام افسران ، ر سهح 0فهرم 

 مینماید. را  ه  خش و ردیف درت  ی  قید و ثبت نمهدخ و رشته های اختصاصی نظامی، معرفی مهارتهای اضافی یا مهارا لسان را شناسایی 

حید شدخ سهح ادما  و محاسبه ایک فهرم در پروگرام ای س  دمپیهتر از سهح تهلی ها الی آمریت های پیژند لهاها حفظ و نگهداری میگردد. آمریت پیژند لهاء ها راپهر ته

اا احضاراا پرسهن  در دهداا سیست  تنظی  و ادارخ معلهماا منا س پرسهن  را  ه مدیریت های پیژند قهماندانیت های ساحهی و متهسط ستردرستیز فراه  مینماید تا از معلهم

   ری )دیتا یس( تصدیق  عم  آید.    

معیاری نماید. ریاست دادرو پرسهن  ستردرستیز در جریان نظارا و  0ریاست دادر و پرسهن  ستردرستیز مسیهلیت دارد تا معلهماا را  رویت دتاب حاضری پرسهن  و فهرم 

 قهعاا و جزوتامها جهت دقیق  هدن و صحت آن ارزیا ی  عم  میاورد.    0نه  از دتاب حاضری پرسهن  و فهرم دنترو  ساال

 

(مها ق ت  ی  منظهرشدخ وزارا دفاع ملی وستردرستیز0فهرم نمبر)  

(ریاست تنظی  وادارخ پالیسی های نظامی پرسهن 0)فهرم)  
 

هن  اردوی ملی سهح ادما  و محاسبه پرس (0) )فهرمضمیمه )ط(:   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ( CSTC-A     )  وس ردرس ی  ملیا دفام وزارت تشکیصتی تغییرات پیشنهادات هماهن ی فور 
  

   مهضهع   نیټه

م اودندخ اودتیلفهن شمیرخ م اورنه   

  نظریه/  وړاندیز

 

 افعانستان ته دامنیت دلیږددگ ی قهماندانی دملی دفاع وزارا،ستردرستیز په منځ دی دهمعږی دړنه
مخالفت/ مهافقت  دریافت تاریخ ا تدا ی   نظریاا 

     

     

     

     
     رس ی س رد های قوت اداره و تن یم توسر پیشنهاد برسی
     س ردرس ی  به مربو  قرعات

(عارف محمد دگروال) س ردرس ی  پرسونل تشکیل      

     ( ر ید دگروال) س ردرس ی  تجهی ات تشکیل

(زرمی بریدجنرال) تشکیصتی تغیرات پیشنهاد کننده تا ید  

ملی دفام  وزارت به مربو  قرعات      

( نا ر لدگروا) .د.و تجهی ات و پرسونل تشکیل      

(هللا ن یب جنرال برید) تشکیصتی تغییرات پیشنهاد کننده تا ید      

  های قها وادارخ تنظی   خش  ه شدخ منظهر پی نهاد تسلیمی

منظهری پروسه      

     دی ابیس در  دن دری غرب پیشنهاد تا ید

 اقدا  
 اردوی
 ملی

 قوماندانی اقدا   
 یتامن ان  ال مش رک
ا انافغان به  

ابیسدی  در پیشنهاد دری تاریخ  

 

     

وقوماندانی مش رک ان  ال س ردرس ی  ملیا دفام وزارت تشکیصتی تغییرات پیشنهادات هماهن ی فور ضمیمه )ی(: 

 امنیت برای افغانا ان 
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ها قوت ساختار تغییرات فورم  
افغانستان ملی اردوی 0202 فورم  

 

(ها قوت واداره تنظیم به و مربوط مراجع به ارسال): به (محل و مرجع):  از   

  

:تشکیل اسم  

 
 

:قطعه معینه کود :ترتیب تاریخ       :مییتسل تاریخ      

 
   

 ردیف بخش شماره
شده پیشنهاد دالیل و تغییرات  

(شده پیشنهاد تغییرات برای دقیق متن نمودن فراهم)  

    
     

:بست اسم رتبه، اسم، :تیلفون شماره  :امضاء   

   

(افغانستان ملی اردوی متعدد 0202 های فورم داخلی تنظیم و کنترول شماره: انتخاب) کننده ارسال ارگان آدرس  

:بست اسم رتبه، اسم، :تیلفون شماره  :مضاءا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمیمه )ن(:
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 دپوځی ځانگړی رشتی بیانول
 اوځانگړتیا

 

مل)ل(د  
 

  افسر پیلوټ :15Aدپوځی ځانگړی رشتی کود
   

پدددده هددددرډول حددددا توکی دتکتیکددددی .د تخصههههډ لنهههه یز .1
 عملیـدددددـاتواجرا دشدددددپی اوورځدددددی پددددده اږدوکدددددی دالوتندددددو 

 ترتیب اوسمون.
 .دجوړه الوتنو ترسره کول -
تفصددیل سدددره ددندددده ایدددزپین   پددده -مسههئولیتونه اودنهههدی -2

 .ترسره کول
پدده شددپه اوورد اودهواپدده هددرډول حددا توکی دالوتکددو اویددا  -

 .لوتنهچورلکوا
 .دتکتیکی ناستی ترسره کول -
پدده ټددول افغانسددتان کددی دهددوائی جگددړه ایزوعملیاتوترسددره  -

 .کول 
په جگړه ایدزه فعدالیتونوکی دالدوتنی دعملدی څخده کنتدرول  -

 .اوڅارنه
له الوتنی مخکی دچمتووالی دپین اجراکول چی کشف، د  -

لوری پیداکول)دالوتنی تگ لدوری ټاکدل ودهوادحدا توڅیړل 
دالددوتنی عملددی تددده خبرورکددول داټکلیددزه خطرونوڅیړنددده او

 اوځیرنه.
 .دالوتنی د رښوونی دا تو دسیستم ، چک اوکنترول -
په بریالی توگه ددندی ترسره کولولپاره دهوائی او ځمکنی  -

 .همغږی ږقوماندی دټولوځایونوسره داړیکوټینگښت اوهمغ
 حرکت، دالوتنی د ټو لو چارولکه چا نول دپروازلیکی ته -

 ټاکدددل ،ناسدددته اودالدددوتکی گدددل کدددول ، اوچتیددددل،دخط السدددیر
 کنترول او رښوونی  ندی ولری.

پدده مصددئون توگدده دطیدداری  دټولوسیسددتمونونه اودالددوتنی  -
دپړاونو د رښودپر بنسټ چی په کړنیره کی یادونده شدوی 

 .څخه گټه اخیستل ده
ره ندی حدا توکی دطیداری  رښدوونه اواداړپه ناڅداپی اوبی -

 . کول
 اوناڅاپی   ړدمسلکی درسونودپرمخ بیولولپـاره په بی -

 .وختونوکی دیادوشووتجربوڅخه گټه اخیستل
دټولدددددوورکړل شوودندوترسدددددره کدددددول اودقومانددددددانانواو  -

 .آمرینودامرونونه اطاعت کول
 .دالوتنی مهارتونه اومسلکی پوهی ته پراختیا -
)اسکوادران( کول قوماندان ددندی دختمیدورپوټ وړاندی  -

 ته دټولودندودڅرنگوالی په هکله.
 

رشته مشخصات و توضیحات 
 اختصاصی نظامی 

 

 ضمیمه )ل(
 

 

15Aافسر پیلوت  رشته اختصاصی نظامی: کود 
 

تیکی ترتیب تک عملیات هایی اجراتخصډ.خالصه .1
 درهنگدددددددام شدددددددب وروزدروتنظدددددددیم نمدددددددودن پروازها

 .هرنوع شرایط
 اجرای پروازهای جوره یی. -
اجددرای پینگدد اری مفصددل  -وظههایف ومسههئولیت ههها -2

 وظیفوی.
پروازطیددددددارات بددددددال ثابددددددت ویاهلیکوپتردرهنگددددددام  -

 روزوشب درهرنوع شرایط جوی.
 کی.اجرای نشست تکتی -
اجددددددددرای عملیدددددددددات هددددددددای محددددددددداربوی هدددددددددوائی  -

 درسراسرافغانستان.
نظارت وکنترول ازعمله پروازدرجریان فعالیت هدای  -

 محاربوی.
 کشدف،  اجرای پین اماده گی قبدل ازپدرواز کده شدامل -

اوضدداع جدددوی  جهددت یددابی)تعین مسیرپرواز(،بررسددی
،تحلیدددل وتجزیددده نمدددودن پروازواطدددیع دادن بددده عملددده 

 لی.خطرات احتما
 کنترول وچک نمودن سیستم وا ت رهنمایی طیاره. -
مانده زمیندی تامین ارتباط وهماهنگی باتمام محیت قو -

 فقانه وظیفه.وهوائی جهت اجرای مو
ازقبیل چا نی،حرکت به راتمام امورات پروازتوانایی  -

خدط پرواز،برخاسدت،تعین خدط السیر،نشسدت وخددامو  
 یی داشته باشد.نمودن طیاره، تحت کنترول ورهنما

اسددتفاده مصددئون طیدداره بااسددتفاده ازتمددام سیسددتم هددا  -
  مراحدددددددل پدددددددرواز مطددددددداب  رهنمودیکدددددددهوامکانات.،

 درطرزالعمل  کرگردیده است .
اداره ورهنمدددایی کددددردن طیدددداره درحددددا ت تصددددادفی  -

 واضطراری .
اسدددتفاده ازتجدددارب آموختددده شدددده ازحالدددت تصدددادفی  -

 .مسلکی واضطراری جهت پیشبرد دروس
اعت ازآوامرقوماندددددان واجددددرای تمددددام وظددددایف ـددددـاط -

 سپرده شده.
 انکشاف دان  مسلکی ومهارت های پرواز. -
ارایه گدزار  خدتم وظیفده بده قومانددان )اسدکوادران(  -

 درباره وضعیت تمام وظایف داده شده.
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 ت شرطونه.ښدبرابر -3
 ملکی اوپوځی ښوونی اولوړی زده کړی. -الف
 دولسم پاس اوله هغه نه پورته. -
 ه فارغ .په پیلوټی رشته کی دپوځی ملی اکادمی ن -
  سلنه وی.  85ددریوآخروکالونودثانوی نمری باید -
نوماند باید په ریاضیاتو،ساینس په مضمونونو،کمپیوتر  -

،قوانیندو، پددوځی مقرراتواولدده وسددله والددو شددخړونه پددوره 
 معلومات ولری.

دملددددی دفدددداع وزارت ب :دمحرمیهههت ددرغههههی  وښهههتنی.
 دپرسددونل دامنیتددی تگددیری او کددړنیری سددره سددم ټاکددل

 ده.  51/9/5991 شوی نیټه
 محرم: افسران.  -5 
نوماند تخصص ته دشامیلیدولپاره دفزیکی غوښدتنوو  -ج

 دپوره کولوپخاطر ندی شرطونه بایدولری:
 کالونوپوری. 22تر  51عمرئی له -
 پاونډه وزن دپورته کولو توان ولری. 11د -
دملددددی اردو روغتیددددائی اوفزیکددددی معیاروندددده ولددددری  -

 کمیسیون لخوا بایدتصدی  شی.اودروغتیائی 
 دجندر)جنسیت(اړتیاوی:نارینه اوښځینه.   -د

:دپرسدونل دښدوونی اوروزندی غوښدتنی لده الدوتنی نده   هـ 
مخکی کورس ته معرفی اوپه هوائی پوهنتون کی یی په 

 بریالی توگه ترسره کړی .
. دانگلیسدددی ژبدددی زده کدددړه ئدددی دانگلیسدددی ژبدددی پددده و

 ه کړی وی.سلنه یاد 11ښوونیزه مرکزکی
 . دالوتنی لومړنی معاینات ئی بشپړکړی وی.ز

ح.د ُښهههههوونی اوروزنهههههی څخهههههه وروسهههههته دبنسهههههټیزه 
 مهارتونوزده کړه.

دالدددوتنی دقاعددددواوځانگړتیا اودهدددوا حدددا تو اودهغدددی  -
 اغیزه په عملیاتی الوتنوباندی.

د سافت ویراو قطب نمدا پــدـه کاراچــدـول اودهغوڅخده  -
ی دپینــونـــددددـواجرا ،لــددددـوستل گټــددددـه اخیسددددتل ددنــددددـد

اولیکدددددددددددل اوپـــدددددددددددـه انگلیسدددددددددددی خبدددددددددددری کدددددددددددـول 
اوداسکوادرانودکچی دزده کولوددندودترسره کولو تــوان 
ولــری لکه پـــــه قطعه کدی دننده ښدوونی دتکتیدـکی زده 

ساعتــونــــدددـو مهدددال ویددد  زده  22کــــړوپـــدددـروگرام د
 کول اوپلی کول.

ب  پروگرامونددددددددده ځمکندددددددددی الدددددددددوتنی دخونددددددددددیتو -
 اودستندردکولوارزونه.

 
 
 
 
 

 
  

 واغدیت شرایط: -3
 تحصیالت وتعلیمات ملکی ونظامی. -الف
 فارغ صنف دوازدهم وبا ترازآن. -
 فارغ اکادمی ملی نظامی دررشته پیلوتی. -
 .  %85نمرات سه  سالــه آخـیــر دوره ثانوی -
 ،کمپیوتر،کاندیددددددد درمضددددددامین ریاضیات،سدددددداینس -

قوانین ،مقررات نظامی ومنازعات مسلحانه معلومدات 
 کامل داشته باشد.

طبددددد  پالیسدددددی . تیهههههب :نیازمنهههههدیهای درغهههههه محرم
 کددده وطرزالعمدددل امنیتدددی پرسدددونل وزارت دفددداع ملدددی

 . تعین شده است 51/9/5991تاریخ  ب
   .محرم :افسران -5 
جهددددت شددددمولیت بدددده ایددددن  :نیازمندددددیهای فزیکددددی -ج

  یل رادارا باشد: تخصص، کاندید شرایط
 سال باشد. 22الی  51سن از -
 پاوندوزن راداشته باشد. 11توانایی برداشتن  -
معیارهددای صددحی فزیکددی اردوی ملددی را داراباشددد  -

 وتوسط کمیسیون صحی تصدی  گردد.
 نیازمندیهای جندر)جنسیت(:  کورواناث   -د

پرسددونل بایدددکورس  نیازمنههدیهای تعلههیم وتربیههه:هددـ :
فقانددده رادرپوهنتدددون هدددوائی مو ل ازپدددروازمعرفدددی قبددد
 سپری نماید.

امدددوز  لسدددان انگلیسدددی رادرمرکزتعلیمدددی لسدددان  -و
 فراگرفته باشد.  %80انگلیسی 

 باشد. ائی پروازی راتکمیل نمودهنات ابتدمعای
ه ـــههههـز.آمـههههـوختن مهــارتهـههههـا بعــدازتعـــههههـلیم وتــربی

 . اساسی
رات آن ضددع جددوی وتدداثی،وصددات وقواعدپروازخمش -

 با ی عملیات های پروازی.
اجرای ،قطدب نمدابکارانداختن واسدتفاده ازسدافت ویر -

پینگدد اری وظیفه،خواندددن ونوشددتن وتکلددم کددردن بدده 
لسددان انگلیسددی وهمچنددان بایددد توانددایی امددوختن انجددام 
وظدددایف وفعالیدددت هدددای سدددطر اسدددکوادران راداشدددته 
باشددد.مانند تعلددیم وتربیدده داخددل قطعدده جهددت آمددوختن 

(ساعته،پروگرام 22انجام دادن تقسیم اوقات مساعی )و
 کی وتعلیمی.یهای تکت

ارزیددابی وستندردسددازی وپروگددرام هددای مصددونیت  -
 زمینی.وپروازی 
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پههوځی ځههانگړی رشههتی پههوری اړونههده   15Aد  -4
داضههافی ځههانگړو مهارتونوټههاکونکی  کودپههه النههدی 

 :  ول دی
  

 .پیلوت C-27د وزر ثابتد   A1الف( )
  

د سدپک هدوائی میتدړ (LAS)وزر ثابت د A2ب( )
 پیلوټ.

 

   پیلوټ.C-182 وزرد  ثابتد  A3ج( )
 

 پیلوټ. C-208 دثابت وزرد  A4ب( )
 

 .پیلوت چورلکی  Mi-17 د  A5د( )
 

 .پیلوت چورلکی Mi-35 د  A6هـ( )
 

 .پیلوت چورلکی MD-530 د   A7و( )
 

 .پیلوت PC-12 د  A10ز( )
 

 خوندیتوب.   A5ح( )
 

 .روزونکی   B8ط( )

  

 /وزر ثابددت) وندده/ارزجوړونهرد اسددتند B9ی( )
 .(چورلکه

 
  

افی مربهوط بهه مههارت ههای اضهشخډ کننده م -4
قرارذیهل   15Aاین کهود رشهته اختصاصهی نظهامی 

 : اند
  

 .بال ثابت C-27پیلوت    A1الف( )
  

( بدال LASپیلوت حمایه خفیفه هوایی )   A2ب( )
 .ثابت

 

  .بال ثابت C-182پیلوت    A3ج( )
 

 .بال ثابت C-208پیلوت   A4ب( )
 

  .کوپترهلی  Mi-17پیلوت    A5د( )
 

 .هلیکوپتر Mi-35پیلوت    A6هـ( )
 

 .هلیکوپتر MD-530پیلوت      A7و( )
 

 .PC-12پیلوت    A10ز( )
 

 .مصؤنیت   A5ح( )
 

 .مربی   B8ط( 

  

 رد سدددددددددازی/ارزیابی )بدددددددددالاسدددددددددتند B9ی( )
  .  ثابت/هلیکوپتر(
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 داضافی مهارت ځانگړتیاوو بیانول
 

 مل )م(د 
 

A1.مههارت ځههانگړی کهوونکی: داضهافیC-27دثابددت 
 وزرپیلوټ.

 
 

 .داضافی مهارت لن یز .1
 دتکتیــددددددددددددـکی عملیاتـــونــوکړنــــه،اودالوتنــددددددددددددـو  -

  ترتیب اوسمون.
 .په تفصیل سره دنده ایزپین  ترسره کول -
دالوتنی نه مخکی اووروسته دپین اجرا اوچمتووالی  -

   ه اخیستنه.اودټولوسیستمونونه په مصئونه توگه  گټ
دهواپددده هدددرډول حدددا تو شدددپه اوورد کدددی دالدددوتنی  -

 دعملیاتوترسره کول.
 دتکتیکی عملیاتو پورته کیدواوناستی  اجرا. -
 دعملیاتوپه وخت کی دتلفاتوتخلیه کول. -
 دولتی اوعالی رتبه چارواکولیږد. -
 زیان منوسیموته دبشری مرستورسونه اولیږد. -
 توترسره کول.وپ اچونی دعملیاټدهوائی  -
پددده هدددوائی اوځمکندددی فعدددالیتونو اوپددده نورواړوندددده  -

 دندوکی دهوائی پرسونل نه څارنه.
 
 مسئولیتونه اودندی.. 2
 په تفصیل سره ددندو دپین جوړونی ترسره کول. -
 الوتکی الوتنه. 22په شپه اوورد کی دسی -
په هدرډول حدا تو کدی ټدوپ اچونده اودځمکنیدو  دهوا -

 عملیاتوناسته.
دالوتنی دعملیاتود ټولوپړاونوپه بهیرکی په مسدتقیمه   -

 توگه د هوائی پرسونل څارنه.
 

  

 مشخصات و توضیحات مهارت اضافی
 

 ضمیمه )م(
 

 ثابت بالپیلوت  A1 : اضافی  مهارت ډ کنندهمشخ  
C-27.   

 

 .خالصه مهارت اضافی .1
 تکتیکدددددی، ترتیدددددب و تنظدددددیم عملیدددددات هدددددای ی اجدددددرا -

  .از هپروانمودن 
 وی.وظیفمفصل اری  پین گ یاجرا -
اسددتفاده  اجدرای پددین آمداده گددی قبددل و بعدد از پددرواز و -

   .مصئون از تمام سیستم ها
اجرای عملیات های پروازی در هنگام روز و شب در  -

 .هر نوع شرایط جوی
 .اجرای عملیاتهای نشت و برخاست تکتیکی -
 .اجرای عملیات های تخلیه تلفات -
 .ل اراکین عالیرتبه دولتیانتقا -
  پ یر. رساندن کمک های بشری به مناط  آسیبانتقال و-
 .پرتاب هواییاجرای عملیات های  -
نظارت از پرسونل هوائی در جریان فعالیتهدای زمیندی  -

  .و هوائی و سایر وظایف مربوطه دیگر
 
 .. وظایف و مسؤلیت ها2
 .مفصل وظیفوی گ اریپین یاجرا -
 .شبو روز هنگام در  22یس رهطیا پرواز -
ائی در هددر و پرتدداب هددو زمینددی عملیددات هددای نشسددت -

 .نوع شرایط جوی
در جریدددان تمدددام  پرسدددونل هدددوائینظدددارت مسدددتقیم از   -

  .یمراحل عملیات های پرواز
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 :ت شرطونهښاضافی مهارت ته دبرابردی . 3
 

 پوځی اوملکی لوړی زده کړی.الف. 
 .دولسم پاس اوله هغه څخه پورته -
 .په پیلوټی رشته کی دپوځی ملی اکادمی نه فارغ -
 85دثــانـــوی دوری دریــــوآخـــری کالونونمری باید -

  سلنه وی. 
نوماندددددددددددد بایددریاضیاتو،ساینس،کمپیوترمضدددددددددددمونو  -

و،پدددوځی مقرراتواولددده وسدددله والوشدددخړونه پدددوره ،قوانین
 معلومات ولری.

دملددددی دفدددداع وزارت .دمحرمیههههت ددرغههههی اړتیههههاویب. 
دپرسددددونل دامنیتددددی کددددړنیری اوتگددددیری سددددره سددددم د 

 . ټاکل شوی ده نیټه 51/9/5991
 .محرم ( افسران:1

  
)پیلوټ 15A  داړتیا په وخت کی د :اړتیاوییکی ز. فج

 کود. افسر(دپوځی ځانگړی رشتی 
 کالونوپوری. 22 تر 51له عمر -
 .پاونډه وزن داوچتولو توان ولری 11د -
دملدددددی اردوفزیکدددددی روغتیددددددائی معیارونددددده ولددددددری  -

 .اودروغتیائی کمیسیون لخوا تصدی  شی
 

   نارینه اوښځینه.: وښتنیدغندر)غنسیت(د. 
 

پرسدددونل دپدددوځی  :دښهههوونی اوروزنهههی  وښهههتنیههههـ. 
)افسدددرپیلوټ( 15Aی ځــدددـانگړی رشتـدددـی دکوداړتیددداو

الدوتکی دپیلوټدـی دشرطونـدـواودپیلوټی   C-27پدوره اود
دلـــومـــړنـــــی کـــورسونـــدـوددوری څـــخــدـه فــدـارغ 

 شوی وی.
   

د بسههټیزه ښههوونی اوروزنههی نههه وروسههته دمهههارتونو و.
 یادول.    

دالوتنی په عملیاتوباندی اودهغدی آغیدزه ،دهوادحدا تو  -
 .وځانگړی کولاودالوتنودقاعد

د سافت ویراو قطب نما پــدـه کاراچــدـول اودهغوڅخده  -
گټــددددـه اخیسددددتل ددنــددددـدی دپینــونـــددددـواجرا ،لــددددـوستل 

انگلیسددددددددددی خبددددددددددری کددددددددددـول  اولیکددددددددددل اوپـــددددددددددـه
اوداسددددددکوادرانودکچی دزده کولوددندودترسددددددره کولددددددو 
تـدددـوان ولـدددـری لکددده پــــدددـه قطعددده کدددی دننددده ښدددوونی 

ساعتــونــــددددـو  22ړوپـــددددـروگرام ددتکتیددددـکی زده کــــ
 مهال وی  زده کول اوپلی کول.

ځمکندددددددددی الدددددددددوتنی دخونددددددددددیتوب  پروگرامونددددددددده  -
 .اودستندردکولوارزونه
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 .ملکی و نظامی الف. تحصیالت
 دوازدهم وبا ترازآن.فارغ صنف  -
 فارغ اکادمی ملی نظامی دررشته پیلوتی. -
ه آخیدددددددددددری دوره ـــدددددددددددـرات سددددددددددده  سالــدددددددددددـنم -
 .  %85انویـــــــث
کاندیدددددددددددددد درمضدددددددددددددامین ریاضیات،سدددددددددددددداینس  -

سلحانه ،کمپیوتر،قوانین ،مقررات نظامی ومنازعات م
 معلومات کامل داشته باشد.

ی و طبدد  پالیسدد .درغههه محرمیههتب. نیههاز منههدیهای 
وزارت دفددددداع ملدددددی  پرسدددددونل طرزالعمدددددل امنیدددددت

 شده است. تعین 51/9/5991
 .محرم ( افسران:1
 

رشدته کود  حین نیازمندیهاییکی: ز. نیازمندیهای فج
  .)افسر پیلوت(15Aاختصاصی نظامی 

 سال باشد. 22الی  51سن از -
 پاوندوزن راداشته باشد. 11توانایی برداشتن  -
د دوی ملددی را داراباشددمعیارهددای صددحی فزیکددی ار -

 وتوسط کمیسیون صحی تصدی  گردد.
 

 . کور/اناثد. نیازمندی های غندر )غنسیت(: 
 

 تمامپرسددددونل بایدددددتربیههههه:هههههـ.نیازمندیهای تعلههههیم و
کددددددود رشددددددته اختصاصددددددی نظددددددامی  نیازمندددددددیهای

15A پیلوت افسر(راتکمیل وازتعلیمات دوره پیلدوتی(
 رهطیاکورس های ابتدائی واجد شرایط پیلوت و

 C-27 .فارغ گردیده باشد 
   

ربیه ـــههههههـا بعههههههدازتعلیم وتـــههههههـوختن مهارتهـــههههههـو.آم
 .اساسی

ضددع جددوی وتدداثیرات آن ،وصددات وقواعدپروازخمش -
 با ی عملیات های پروازی.

اجرای وقطب نمدابکارانداختن واستفاده ازسافت ویر -
پینگدد اری وظیفه،خواندددن ونوشددتن وتکلددم کددردن بدده 

مچنددان بایددد توانددایی امددوختن انجددام لسددان انگلیسددی وه
وظدددایف وفعالیدددت هدددای سدددطر اسدددکوادران راداشدددته 
باشددد.مانند تعلددیم وتربیدده داخددل قطعدده جهددت آمددوختن 

(سدددداعته 22ی )ـوانجددددام دادن تقسددددیم اوقددددات مساعدددد
 رام های تکتیکی وتعلیمی.ـروگـ،پ
ستندردسددازی وپروگددرام هددای مصددونیت ،ارزیددابی  -

 زمینی.وپروازی 
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