
	(UBC)بريتيش کلمبياپهنتون آالرد،  ر ای.حقوق پيتی حپوهن

 معاون محقق

ها برای بريتيش کلمبيا از درخواستپهنتون حقوق پيتر ای. آالرد ی حپوهن

پهنتون بريتيش  کوی، مستقر در هتحقيقاتی تمام وقت دو سالفرصت يک 

به کانادا دعوت  در ابريتيش کلمبي واليت  ونکوور در) در شهر UBCکلمبيا(

جون ٣٠- ٢٠٢٢ جوالی١( ٢٠٢٢-٢٠٢٣تا در طول سال تحصيلی  عمل می آورد

 شروع شود.)٢٠٢٣

 

  :شرح موقعيت

) و مرکز CFLSبرای مطالعات حقوقی فمينيستی ( UBCبا همکاری مرکز 

استخدام يک در پشت حقوق آالرد ی حپوهن)، CALSمطالعات حقوقی آسيايی (

برای انجام تحقيقات در مورد موضوعات مرتبط با سيستم تحقيقی  معاون

مسائل مربوط به زنان و قانون در افغانستان و تجربه ، افغانستان عدلی

رژيم اخير در  بدل شدن مورددر  مخصوصأقاضی های زن در اين سيستم، 

موارد فردی با تجربه مستقيم در اين کامياب . متقاضی است ٢٠٢١سال

وزارت عدليه قاضی در منحيث اواخر اين  که تانمی خاخواهد بود، يعنی 

رژيم بدل شدن تحت تأثير ايشان کاری وضعيت و  وظيفه داشته افغانستان

 ته است.قرار گرف ٢٠٢١اخير در سال 

 

را  حقوق آالرد یحپوهندر  ، نقاط قوت تحقيقاتی موجودکاری اين موقعيت

المللی در زمينه زنان و قانون، مطالعات حقوقی آسيايی و حقوق بشر بين

افغانستان، حوزه  عدلیدهد. با تمرکز بر سيستم های حقوقی و افزايش می

از اعضای هيئت علمی فعلی در آن تخصص قابل توجهی  کدامهايی که هيچ 

 یحپوهن به تنوع بخشيدن به تحقيقاتی که درکاری ندارند، اين موقعيت 

همچنين برای  کاری حقوق انجام می شود کمک می کند. اين موقعيت

در مورد حقوق و  را دست اولمعلومات و تجربه استادان و دانشجويان 

رژيم اخير  بدل شدن با توجه به خصوصجامعه معاصر در افغانستان (به 



. با انجام داد ) از ديدگاه يک قاضی زن افغان ارائه خواهد٢٠٢١در سال

حقوق آالرد ی حپوهنين کار، اين موقعيت به پيشبرد برنامه راهبردی ا

کمک می کند که آن را متعهد به ارائه برنامه ای گسترده و مرتبط کند 

که دانشجويان را برای فعاليت های حقوقی خصوصی و عمومی، خدمات به 

از جمله  ،ه سازدجامعه و رهبری در سطح محلی، ملی و بين المللی آماد

." حقوقی و عدلی المللی در آموزش م "مواجهه با ديدگاه های بينادغا

، برنامه استراتژيک UBCاين موقعيت همچنين با استراتژی مشارکت جهانی 

UBC  و برنامه اقدام مشارکتUBC .هماهنگ است 

 مسئوليت ها:

در مورد پروژه های مربوط  و مستقل خودگردانبه رقم انجام تحقيقات • 

افغانستان، تجربه قاضی زن در اين سيستم (و به ويژه  عدلیبه سيستم 

)، و مسائل مربوط به زنان و ٢٠٢١در زمينه تغيير رژيم اخير در سال 

 قانون در افغانستان.

از طريق تخصص آکادميک و حرفه ای خود در پروژه های تحقيقاتی با • 

 تمرکز بيشتر بر زنان و قانون و تجربه قاضی زن مشارکت کند.

استادان و دانشجويان (اعم از رسمی و غير  رایئه سخنرانی بارا• 

افغانستان، تجربه قاضی عدلی رسمی) در مورد موضوعات مرتبط با سيستم 

)، ٢٠٢١زن در اين سيستم (و به ويژه در زمينه تغيير رژيم اخير در سال

و مسائل مربوط به زنان و قانون در افغانستان (از جمله با به اشتراک 

در سيستم قضايی ای که  با توجه به تجربه خود علوماتم ماندن

 ).کسب کرده است افغانستان

 .دشرکت کن CALSو  CFLSدر فعاليت های • 

 

ديگری لسان احتماال به کامياب متقاضی که  فهمد حقوق می حیپوهن توجه:

باشد ضرورت داشته کار خواهد کرد. برخی از فعاليت های فوق ممکن است 

 انگليسی انجام شود.لسان به 

 



 صالحيت ها:

که توسط تجربيات مرتبط  قسم تخصص در سيستم حقوقی افغانستان، همان• 

 اخير و مدارک تحصيلی نشان داده شده است.

 .يا عدلی تحقيقات حقوقی درتجربه • 

 قاضی در افغانستان.منحيث  وظيفه تجربه اخير• 

 B1انگليسی در سطح لسان به گپ زدن اولويت برای متقاضيانی که توانايی 

ارچوب هکه توسط چ قسم را دارند، همانIndependent User)   ( "کاربر مستقل"

  :است تعريف شدهلسانها مرجع مشترک اروپايی برای 

   (Common European Framework of Reference for Languages)نکات اصلی  دمی توان

منظم در  قسم آشنا را که بهاستاندارد واضح در مورد موضوعات معلومات 

با آنها مواجه می شوند، درک  ، اوقات فراغت و غيرهمحل کار، مدرسه

. می تواند با اکثر موقعيت هايی که احتماال در حين سفر در منطقه دکن

می شود پيش می آيد، مقابله کند. می تواند گپ زده لسان ای که به آن 

 يا عالقه شخصی توليد کند.متن متصل ساده را در مورد موضوعات آشنا 

 ی خود، روياها، اميدها و جاه طلبی هااتفاقاتمی تواند تجربيات و  

داليل و توضيحات برای نظرات و برنامه ها  ای از کند و خالصه قصهرا 

 ارائه دهد.

 شود:روان درخواست چه رقم 

روان متقاضيان بايد چهار مدرک زير را از طريق ايميل يا نسخه چاپی • 

 کنند:

 

نگليسی ن االس شخص در ) (که بايد شامل شرح توانايیCVالف. رزومه (

 باشد)، و

که در  قسم ) هماننباشد کلمه ۵٠٠کوتاه (هر کدام بيش از مطلب ب. سه 

 زير ذکر شده است، که شرح می دهد:

  

 افغانستان؛عدلی قاضی در سيستم منحيث اول: تجربه متقاضی مطلب 



منحيث دوم: تجربه متقاضی در زمينه زنان و قانون (از جمله مطلب 

 قاضی، وکيل، محقق و/يا دانشجو)؛ و

منحيث سوم: پروژه های تحقيقاتی که متقاضی در طول دوره خود مطلب 

مند به دنبال کردن آنها است، در صورت انتخاب  همکار تحقيقاتی عالقه

افغانستان، تجربه قاضی عدلی مربوط به سيستم  بايد ،يفهظواين برای 

و  ٢٠٢١و به ويژه در زمينه تغيير رژيم اخير در سال زن در اين سيستم

 .باشد مسائل مربوط به زنان و قانون در افغانستان

 

است.  ٢٠٢٢آگوست  ٣١درخواست ها  برای روان کردن آخرين مهلت• 

 درخواست ها ممکن است پس از اين تاريخ در شرايط خاص بررسی شوند.

تماس دو  معلوماتفهرست نهايی خواسته می شود که نام و متقاضيان از • 

  .ذکر کنندبرای تقريظ تأييدی نفر را 

هايی که به تشويق می شود. درخواست بسيار انگليسیلسان درخواست به • 

برنامه های شوند با استفاده از روان انگليسی لسان غير از به لسانی 

که در  قسم شوند. همانمی انیانگليسی ترجملسان موجود به  کامپيوتری

انگليسی لسان باال ذکر شد، متقاضيان بايد توضيحی در مورد توانايی 

 .کنندذکر  خود CVخود در 

درخواست خود مشخص کنند که آيا از مواردی دوسيه متقاضيان بايد در • 

قانون مهاجرت کانادا باعث عدم پذيرش آنها در کانادا می  مطابق باکه 

بيشتر در مورد عدم پذيرش، معلومات دارند يا خير. برای معلومات شود 

 :مراجعه کنيدکانادا تابعيت لطفا به وب سايت مهاجرت، پناهندگان و 

 

)https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-

canada/inadmissibility.html ( 

 

 

 



 

 

 

 شود:روان  کليه مدارک و سواالت به آدرس زيرضرورت دارد 

 
Amanda Morrow  
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Peter A. Allard School of Law 
The University of British Columbia 
1822 East Mall 
Vancouver, BC  V6T 1Z1 
email: appointments@allard.ubc.ca  

 

 

 بيشتر:معلومات 

 

 کانادا دالر 90000ساالنه: معاش 

 تمام وقت دو ساله است. اتیتحقيقوظيفه اين موقعيت يک موقعيت 

و  صحیخدمات  بيشتری برای کمک هزينه داشتن وظيفه مستحق موقعيتاين 

  در لينک زير سير کنيد:را اين کمک ها دندانی است (توضيح 

    

https://hr.ubc.ca/benefits/eligibility‐enrolment/eligibility‐and‐plan‐cost/faculty‐postdoctoral‐
fellows‐employees‐and).  
 

انگليسی  لسانسسه ؤانگليسی در ملسان آموزش  کالسهای بهکامياب متقاضی 

UBC  .پهنتون بريتيش کلمبيا ، به عالوهدسترسی خواهد داشتUBC   اين

، يک حساب پهنتونفضای اداری در محوطه امکان را فراهم می سازد که از 

، يک کامپيوتر اداری استاندارد، دسترسی به پهنتون ايميل

و ساير خدمات و  UBCو اينترنت و سيستم کتابخانه  (پرينتر)چاپگر

مستحق برخورداری از همچنين کامياب  متقاضی .برخوردار شوند UBCمنابع 

امکان در صورت  UBCبرنامه های اسکان اساتيد ارائه شده توسط  برخی از



بيشتر در مورد برنامه های اسکان اساتيد را معلومات خواهد بود. لطفا 

 کنيد: سيردر لينک زير 

 

 https://hr.ubc.ca/working-ubc/housing-and-relocation-services/finding-housing/rental-

housing. 

 

حقوقی است. تحقيق آالرد متعهد به تعالی در آموزش و حقوق ی حپوهن

اجدادی و آبا اراضیدولتی برجسته، واقع در هنتون پبخشی از يک منحيث 

ترين و زيباترين ، متنوعآزادترينواگذار نشده در يکی از  نیمسکو

و دانشجويان حقوق محققين بخش برای های جهان، ما محيطی الهاممکان

ی تا حقوق و نقش آن در جامعه را مطالعه کنند و کمک کنيمفراهم می

زندگی در جوامع محلی ما، در سراسر کانادا و  بخشيدن به بهبود برای

 باشند. در سراسر جهان

 

 رایحقوق آالرد برنامه های حرفه ای متنوع و دقيقی را ب حیپوهن

و  JD ،LLMدر برنامه های  در قسم های مختلفدانشجويان با استعداد و 

PhD  .راه های ما دانشجويان را تشويق می کنند تا اساتيد ارائه می دهد

خالقانه و مؤثری برای تجزيه و تحليل حقوقی و حل مسئله ايجاد کنند. 

و سياستگذاران در سراسر طبيبان ، پهنتونيانبا اساتيد محقق، منحيث 

 يمهستند. ما در يک ساختمان حقوقی پيشرفته کار می کن تماس جهان در

حقوق  مضمونسالن آالرد که برای حمايت از آموزش و تحقيق در نام اب

همکاری می پهنتون های مختلف مضمون طراحی شده است، و با دانشمندان 

 اين وبسايت حقوق آالرد در یحپوهنبيشتر در مورد معلومات کنيم. 

www.allard.ubc.ca .موجود است 

 

ز و است. يک جامعه با یضرورفضای پهنتون برابری و تنوع برای تعالی 

کسانی  شده ياشنيده هايی که کمتر آوازو متنوع باعث می شود تا  آزاد



های اعضای . ما درخواستشامل خود گرداند دلسرد شده اند را که

 قوانين حقوق بشرکنيم که به هر دليلی که تحت هايی را تشويق میگروه

شامل جنسيت،  فرض مثال که اندبه حاشيه رانده شدهواليت بريتيش کلمبيا 

، عقايد معلوليتجنسيتی، نژادپرستی، اظهار گرايش جنسی، هويت يا 

کدام  اينکه ازيا  هل يا خانوادگی، سن، وتأسياسی، مذهب، وضعيت 

 هستند. ملت اول، متيس، اينوئيت، يا بومی کانادايی اقوام

روان خود را  که درخواستمی کنيم تشويق  رامتقاضيان مستحق کليه 

با اين حال، کانادايی ها و ساکنان دائمی کانادا در اولويت  کنند.

پناهندگان  کمک دولت به در برنامه شامل که شخاصیخواهند بود. به ا

)GARP (که اده می شود ، زمانی که به کانادا می رسند، مدرکی دهستند

معلومات کسب ييد می کند. برای أمقيم دائم تمنحيث وضعيت آنها را 

 : سير کنيد اينجا را GARPبيشتر در مورد 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/pub/gar_en.pdf 

 
  


