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انجمن فزیوتراپی افغانستان یک نهاد مدنی مسلکی بوده که بخاطر ارتقاء  ،ظرفیت سازی  ،داد خواهی مسلک فزیوتراپی و دفاع
ازحقوق فزیوتراپست ها درافغانستان ازبدو تاسیس خویش فعالیت می نماید.
این انجمن برای پیشبرد وظایف محوله دارای یک ساختارتشکیالتی در مرکز و والیات  ،الیحه وظایف و مسئولیت ها مصروف
فعالیت می باشند ،به اساس پالن انجام فعالیت و نظارت از آن  ،در جلسات منظم اعضای انجمن در والیات و مسئولین و اعضای کمیته
اجرائیوی درمرکز دایر و از فعالیت ها وکارکردهائی که صورت گرفته با گزارش دهی همه اعضاء مطلع ساخته شده و بر رفع چالش
ها و حل مشکالت فعالیت های مشخص پالن میگردد.
نظر به طرزالعمل  ,برای تعیین ویا انتخاب افراد در هیئت رهبری یا کمیته اجرائیه انجمن فزیوتراپی افغانستان انتخابات آزاد و سری
را برگزار می نماید که فعال این انتخابات هرسه سال بعد یکمرتبه صورت می گیرد  ،تمام اعضاء ،که عضویت فعال انجمن را داشته
باشند می توانند خود را در موقف های مختلفه انجمن کاندید ودرپروسه رأی دهی اشتراک نمایند.
بمنظور شفافیت بهتردراتنخابات وپروسه رأی دهی خوشبختانه طرزالعمل وپالیسی انتخابات موجود بوده که توسط اجالس عمومی
انجمن در سال  5102به تصویب رسیده است.
برای اینکه تمام اعضای انجمن وهمکارانیکه درعرصه فزیوتراپی ما را همکاری می نمایند وبرای شفافیت هرچه بیشترپروسه،
خبرنامه این ربع به موضوع انتخابات اختصاص داد شده است تا همه ازطرزالعمل وپالیسی انتخابات مطلع شوند.
این انتخابات قرار است در سال جاری ماه نومبر  6112برگزار گردد و کمیته اجرائیوی انجمن سه تن را منحیث اعضای کمیته
انتخابات تعیین نموده است که اسامی ایشان با شماره های تماس وایمل آدرس شان قرار ذیل می باشد وشما می توانید درصورت کدام
سوال با ایشان به ارتباط شوید.
 - 1داکتر زرین خان ایمل آدرس zareenkhan_pt@yahoo.com :شماره تماس1016622010 :
 - 6استاد عاتکه سلطانی ایمل آدرسateka.456@gmail.com :
 -6محمد سلیم شیرزی

شماره تماس1006012112 :

ایمل آدرس salim.shirzai@gmail.com :شماره تماس1000666066 :

این کمیته صالحیت و مسئولیت مکمل انتخابات یعنی چگونه گی برگزاری انتخابات و اعالن نتایج را بطور مستقل به عهده دارند.
انجمن فزیوتراپی منحیث منبع معلوماتی به کمیته محترم انتخابات زمینه را در مورد پالیسی و پروسیجر انتخابات فراهم خواهد ساخت.
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انجمن فزیوتراپی افغانستان
پالیسی و طرزالعمل انتخابات

مقدمه
انجمن فزیوتراپی افغانستان در  16اپریل سال  1660میالدی مصادف با  1600هجری شمسی در کابل جوار شفاخانه وزیراکبرخان
در تعمیرانستیتوت فزیوتراپی تاسیس گردیده که دارای اهداف ذیل میباشد:
 .1داشتن نماینده در  0زون کشور
 .6دادخواهی فزیوتراپست ها (دفاع از حقوق مسلکی فزیوتراپست ها)
 .6آگاهی مسلک فزیوتراپی برای اقشار مختلف جامعه جهت فراگیری و شامل سازی در پروسه تحصیلی فزیوتراپی
 .0مرکز کاریابی برای فزیوتراپست ها
 .6پیگیری صادقانه در جهت رشد انکشاف مسلک فزیوتراپی در افغانستان
 .2کنترول و نظارت از پروسه های کاری با کیفیت فزیوتراپست ها در سطوح مختلف
 .0معرفی و فرستادن نماینده به انجمن جهانی جهت اشتراک در سیمینار ها و جلسات بزرگ
 .0تدارک و دایر نمودن ورکشاپ ها جهت حل مشکالت وپیشرفت مسلک فزیوتراپی این انجمن با وصف اینکه بحیث نهاد رسمی و
راجستر شده وزارت محترم عدلیه بوده و روابط تنگاتنگ با نهاد های همکار داخلی و خارجی دارد.
را کسب  WCPTعضویت انجمن جهانی فزیوتراپی یا این انجمن در اپریل سال  6110میالدی مصادف با  1602هجری شمسی
نموده و همچنان این انجمن در جنوری سال  6116میالدی مصادف با 1600هجری شمسی عضو انجمن منطقوی فزیوتراپی "آسیا
 ).عضویت آنرا حاصل نموده استAsian Western Pacificپسفیک"(
مسلک فزیوتراپی در پهلوی رشته های طبی ضرورت مبرم جامعه را تشکیل داده که در انکشاف و ارتقاء این مسلک ،تالش های همه
جانبه باید صورت گرید.
انجمن فزیوتراپی بخاطر انسجام بهتر امور و فعالیت های خویش یک سلسله پالیسی ها و طرزالعمل ها را انکشاف داده است
بخاطر نظم و شفافیت هرچه بهتر امورات انتخابات کوشش نموده تا یک پالسی را تحت عنوان پالسی انتخابات تهیه نماید که معیارات
برای کان دید شدن در بست های مختلف کمیته اجرائیوی  ,معیارات رادهی  ,طرزالعمل انتخاباب و موضوع استعفا اعضا در آن گجانیده
شده است .
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معیارات برای کاندید شدن در بست های انجمن
 .0معیارات برای کاندیدان بست ریاست:
 .1فزیوتراپست باشد
 .6تجربه مدیریت و رهبری داشته باشد
 .6در لسان انگلیسی روان باشد
ً
 .0داشتن مهارت کمپیوتر خصوصا در برنامه ورد و اکسل
 .6حد اقل  2سال عضو فعال انجمن بوده باشد
 .2یک شخص متهعد و واجد شرایط باشد
 .0ترجیحا برای اشخاصیکه تجربه عضویت کمیته اجرائیوی انجمن را داشته باشد
 .0برای فعالیت های انجمن داوطلب حاضر باشد و حد اقل  61%وقت خویشرا در روز به انجمن تخصیص دهد.
 .6بتواند در کابل اقامت کند.
 .11درخواست کننده باید خلص سوانح خویشرا مع اسناد دست داشته به انجمن تسلیم نماید.
 .11متعهد به مسلک فزیوتراپی باشد.

 .6معیارات برای کاندیدان بست معاونیت:
 .1فزیوتراپست باشد
 .6تجربه مدیریت و رهبری داشته باشد
 .6در لسان انگلیسی روان باشد
 .0دادن اولیت برای طبقه اناث
 .6داشتن مهارت کمپیوتر خصوصا ً در برنامه ورد و اکسل
 .2حد اقل  6سال عضویت فعال انجمن بوده باشد
 .0یک شخص متهعد و واجد شرایط باشد
 .0برای فعالیت های انجمن داوطلب حاضر باشد ،حد اقل قادر باشد تا  61%وقت خویشرا در روز به انجمن تخصیص دهد.
 .6بتواند در کابل اقامت کند.
 .11درخواست کننده باید خلص سوانح خویشرا مع اسناد دست داشته تسلیم نماید.
 .11متعهد به مسلک فزیوتراپی باشد.

 .3معیارات برای بست سکرتریت:
 .1فزیوتراپست باشد
 .6تجربه مدیریت داشته باشد.
 .6از طبقه اناث باشد
 .0حد اقل  0سال عضو فعال انجمن بوده باشد.
 .6در لسان انگلیسی روان باشد.
ً
 .2داشتن مهارت کمپیوتر خصوصا در برنامه ورد و اکسل
 .0یک شخص مشهور و واجد شرایط باشد.
 .0برای فعالیت های انجمن داوطلب حاضر باشد و حد اقل  61%وقت خویشرا در روز به انجمن تخصیص دهد.
 .6بتواند در کابل اقامت کند.
 .11درخواست کننده باید خلص سوانح خویشرا مع اسناد دست داشته تسلیم نماید.
 .11متعهد به مسلک فزیوتراپی باشد.
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 .0معیارات برای بست مسؤل مالی:
.1
.6
.6
.0
.6
.2
.0
.0

حد اقل سه سال تجربه مالی را داشته باشد.
در لسان انگلیسی مهارت داشته باشد.
داشتن مهارت کمپیوتر خصوصا ً در برنامه کویک بوک ،ورد و اکسل
برای فعالیت های انجمن داوطلب حاضر باشد ،حد اقل قادر باشد تا  6ساعت در هفته وقت خویشرا به انجمن تخصیص دهد.
بتواند در کابل اقامت کند.
تصدیق نامه تریننگ های مالی و تدارکات داشته باشد
درخواست کننده باید خلص سوانح خویشرا مع اسناد دست داشته تسلیم نماید.
متعهد به مسلک فزیوتراپی باشد.

 .5معیارت برای بست مسئول نشرات:
.1
.6
.6
.0
.6
.2
.0

حد اقل تجربه در بخش نشرات داشته باشد
در لسان انگلیسی روان باشد.
حد اقل  6سال عضو فعال انجمن بوده باشد
داشتن مهارت کمپیوتر خصوصا ً در برنامه ورد و تایپنگ در لسان دری ،پشتو و انگلیسی
برای فعالیت های انجمن داوطلب حاضر باشد و حد اقل  6ساعت در هفته وقت خویشرا به انجمن تخصیص دهد.
درخواست کننده باید خلص سوانح خویشرا مع اسناد دست داشته تسلیم نماید.
متعهد به مسلک فزیوتراپی باشد.

 .2معیارات برای بست مسئول تعلیمات متداوم:
.1
.6
.6
.0
.6
.2
.0
.0
.6

فزیوتراپست باشد
حد اقل سه سال در تدریس تجربه داشته باشد
در لسان انگلیسی روان باشد.
حد اقل  0سال عضو فعال انجمن بوده باشد
مهارت افهام و تفهیم بهتر داشته باشد.
داشتن مهارت کمپیوتر خصوصا ً در برنامه ورد و پاورپاینت
برای فعالیت های انجمن داوطلب حاضر باشد و حد اقل  6ساعت در هفته وقت خویشرا به انجمن تخصیص دهد.
درخواست کننده باید خلص سوانح خویشرا مع اسناد دست داشته تسلیم نماید.
متعهد به مسلک فزیوتراپی باشد.

 .7معیارات برای بست مسؤلین زون ها:
 .1فزیوتراپست باشد
 .6تجربه مدیریت و رهبری داشته باشد
 .6در لسان انگلیسی مهارت داشته باشد.
 .0حد اقل  6سال عضو فعال انجمن بوده باشد
 .6داشتن مهارت کمپیوتر خصوصا ً در برنامه ورد ،اکسل ،پاورپاینت و استفاده از انترنت را داشته باشد.
 .2بتواند به کابل سفر نماید.
 .0برای فعالیت های انجمن داوطلب حاضر باشد ،حد اقل  6ساعت در هفته وقت خویشرا به انجمن تخصیص دهد.
 .0درخواست کننده باید خلص سوانح خویشرا مع اسناد دست داشته تسلیم نماید.
 .6عضو فعال حوزه مربوطه باشد.
 .11متعهد به مسلک فزیوتراپی باشد.

Issue No:11

Afghan Association for Physical Therapy

Newsletter September 2016

AAPT Election Policy and Procedures

معیارات برای رای دهی
 .1رای دهند طبق گزارش نهایی انجمن عضویت فعال را داشته باشد.
 .6بطور عموم پروسه رای دهی سری می باشد.
 .6عضو باید کارت جدید عضویت انجمن را داشته باشد.
 .0عضو میتواند صرف یکبار رای دهد.
 .6رای دهی به صورت عموم برای تمام اعضای کمیته اجرائیوی از طریق پیام تلیفونی میباشد و انتخاب اعضای کمیته
ساحوی رای گیری در حوزه مربوطه صورت میگیرد.
 .2عضو نمی تواند که به نماینده گی همکاران خویش رای دهد.
 .0محصلین که بیشتر از دو سال عضویت انجمن را داشته باشند ،میتوانند رای دهند.
 .0هر عضو که کمتر از یک سال عضویت انجمن را داشته باشد ،نمی تواند رای دهد.
 .6اعضای که فزیوتراپست نباشند ،نمی تواند خود را کاندید نمایند.
 .11کاندید برنده باید باالترین اراء را در پروسه رای دهی کسب نماید.
 .11درصورتیکه دو کاندید رای مساویانه کسب نموده باشند ،دراین صورت در اجالس عمومی دوباره رای گیری صورت
خواهد گرفت.
طرزالعمل انتخابات
هر سه سال بعد انتخابات کمیته اجرائیوی صورت میگیرد.
نخست کاندیدان فورمه درخواستی را تکمیل و به دفتر انجمن به شکل سافت یا هارد کاپی تسلیم نمایند سپس اعضای کمیته انتخابات،
کاندیدان را مطابق واجد شرایط بودن به معیارات بست مربوطه ارزیابی نموده و افراد واجد شرایط را به حیث کاندید اعالن خواهند
نمود.
کمیته انتخابات توسط اعضای کمیته اجرائیوی از طریق انتخابات تشکیل خواهد گردید ،کمیته انتخابات موظف اند تا تمام مراحل
و نتیجه نهائی را اعالن نمایند .انتخابات را بطور شفاف نظارت
انجمن لست تمام اعضای فعال را همراه با شماره تلیفون و اوراق رای دهی تهیه و به اعضای کمیته انتخابات تسلیم خواهد نمود.
انتخابات بصورت کل از طریق پیام تیلفونی صورت خواهد گرفت که کمیته انتخابات شماره تیلفون را قبل از قبل برای همه اعضای
رای دهند تهیه و زمان انتخابات را تعین و تمام اعضای انجمن به این شماره رای خواهند داد.
زمانیکه انتخابات انجام یافت ،کمیته انتخابات در روز اجالس عمومی نتیجه نهائی را اعالن مینمایند.
کمیته ساحوی مطابق عین طرزالعمل توسط اعضای حوزه های مربوطه انتخاب خواهد گردید.

استعفاء :
-1
-6
-6
-0

درصورتیکه یکی از اعضای کمیته اجرائیوی استعفاء می نمایند ،مقررات ذیل تطبیق خواهد گردید:
اگر رئیس یا معاون استعفاء میدهند ،انتخابات عمومی دوباره صورت خواهد گرفت.
اگر اعضای دیگر کمیته اجرائیوی استعفاء میدهند ،صرف در جلسه عمومی ساالنه انتخابات صورت خواهد گرفت.
اگر مسؤلین حوزه ها استعفاء میدهند ،در حوزه مربوطه انتخابات صورت خواهد گرفت.
با احترام
عبدالشکور "حق بین"
مسئول فرهنگی انجمن فزیوتراپی افغانستان
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