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  مقدمه

از  نهاد های تحصیالت عالی دولتی و خصوصی و تربیۀ کادر های علمی  برای مکاتبنهاد علمی مرصوف یک به عنوان لوگر  یعال التیسسه تحصؤ م

 طریق  برنامۀ لیسانس میباشد. 

تن محصل   (720و )ندوی پوهپوهنیار الی  یاز رتبه رتب علمی هنچنان از نظر ( تن استاد به سویۀ تحصیلی ماسرت و لیسانس و46با داشنت ) سسهؤ ماین 

 اعم از ذکور و اناث  در چوکات وزارت تحصیالت عالی، فعالیت مینامید.  

صاف و عدالت و بدون هر نوع تبعیض عمل منودن در متامی  صل ان صیامور، در رس لوحۀ کار این در نظر گرفنت ا أمین قرار دارد. به منظور ت لینهاد تح

یه ها،  سرترتور هر چه بیشرترترت این اصرترتل مهم، برای اسرترتتسداد اسرترتتادان، کارمندان اداری و خدماتی و  ،  محصرترتل ، تشرترتویق اسرترتتادان، کارمندان و محصرترتالن، توزی  ب

حث آن بترفیعات، مجازات و مکافات، رعایت انصرترتاف و عدالت در منرد دهی محصرترتالن، ارزیابی اسرترتتادان  اصرترتلهای مراعات میدردد که در این پالیسرترتی روی 

 صورت گرفته است. 

 اهداف 

 پالیسی ه،ا به منظور تامین هر چه بیشرت انصاف و عدالت در بسشهای زیر وض  شدد است:



 
 

در برنامه  تقسیم عادالنۀ دروسلیت های یومیه استادان از گونۀ استاد و امورات مربوط به آن و ا رای فعا انصاف و عدالت در تقرر در نظر گرفنت .1

ی ورکشاپها یمینار هاسهای روزانه، شبانه، ارزیابی کنفرانسها، مقاالت، آثار تحقیقی و تألیفی، ترفیعات، بورسیه ها، تنظیم در کمیته ها و شوراها، معرفی در 

 و....

 در نظر گرفنت انصاف و عدالت در  ، ، ارتقا، امتیازات کارمندان اداری و خدماتی. .2

 در نظر گرفنت انصاف و عدالت در ارزیابی ومنرد دهی محصالن. .3

لوگر  یعال التیسسه تحصؤ متحصیالت عالی  وزارت سان قوانین و مقررات، لوایح و پالیسی هایگرفنت انصاف و عدالت در تطبیق یکدر نظر  .4

 ، باالی استادان، محصالن و کارمندان اعم از اداری و خدماتی.

 برشور ها و کنفرانسها. ،سایت، برنهایبو وایح و پالیسی ها از طریقل  ،مقرراتقوانین،  در ارتبایط به:  مهعااگاهی دهی  .5

 در بسش تأمین انصاف و عدالت موسسه تحصیالت عالی لوگربرنامه های 

 وعدالت در  ،  استادان، کارمندان اداری و خدماتیالف( پالیسی انصاف 

 یرد. د. بستهای مورد نیاز کادر علمی در سایت پوهنتون و تحصیالت عالی به اعالن گ،اشته شدد و  ،  استاد، از طریق پروسۀ رقابت آزاد صورت می1

ر تحصیالت عالی و رشکت د وزارت و موسسهبست در سایت  . استسداد کارمندان اداری الی بست چهارد از طریق رقابت آزاد وبه اعالن گ، اشنت2

 امتحان خدمات ملکی صورت میدیرد.



 
 

 ، کارمندان خدماتی از طریق رقابت آزاد و با در نظر داشت توانایی فزیکی با حضور داشت هیأت خدمات ملکی صورت میدیرد.موسسه. مطابق نیاز 3

( ، تعدد مضامین و مطابقت ساعات 30/1سیص نیاز دیپارمتنتها و به رویت تناسب محصل و استاد). توزی  بستهای علمی در دیپارمتنتها بر اساس تش4

 صورت میدیرد.  موسسههای استاد  و  ا دادن آن در پالن تطبیقی  درسی با مکلفیت

ی ها و سایر بسشهای اداری، بر اساس نیاز سنجی ادارات و حجم کار انها وتناسب کارمند اداری ،  در  لسات اداری ځی  در پوهن. توزی  بستهای ادار 5

 میدیردد.موسسه درج پالن تطبیقی 

 ی ها در این بسش مراقبت  دی مینامیند. ځ، معاون اداری و روسای پوهنموسسه. معاون علمی 6

 درسی  ( پالیسی انصاف وعدالت در تقسیم ساعات

ا که استاد در ر  الی صورت میدیرد. تدریس هر مضمونها بر اساس مکلفیت علمی استادان مطابق لوایح وزارت تحصیالت ع تقسیم دروس روزانه در دیپارمتنت

ظر انرصاف مناید پس از ندرس روزانه بر عهدد داشت تدریس آن در شبانه نیز بر عهدۀ هامن استاد گ،اشته میشود. در صورتی که استاد خود از تدریس آن 

ت ی از تأمین عدالت در این  بسش نظارت منودد و استاد مترضر میتواند شکایځشورای علمی پوهن .خواهی اعضای دیپارمتنت بر عهدۀ استاد دیدر گ،اشته میشود

ی و ځ، شکایت را در صندوق شکایات پوهنرسی ی، معاون علمی و حتی رییس پوهنتون در میان گ،ارد و یا به صورتځد را به صورت مستقیم با ریس پوهنخو 

 یا پوهنتون وارد سازند. 

 ج( پالیسی انصاف وعدالت در بسش توزی  بورسیه های کوتاد مدت و دراز مدت            



 
 

یق کمیتۀ توزی  را   میدردد از طرموسسه معتقد است و هر بورسیه یی که در  کامآل، به ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان خویش رگسسه تحصیالت عالی لو ؤ م

 بورسها است به شسص وا د رشایط تفویض میدردد. 

 د( پالیسی انصاف وعدالت در بسش معرفی استادان، کارمندان و محصالن در ورکشاپها و سیمینارها     

، توسط کمیتۀ مشرتک معاونیت امور علمی، محصالن و اداری نظر به وا د از این نهاد تحصیلی های خارج معرفی استادان، کارمندان و محصالن در ورکشاپ

رصوف هستند؛ م کمیته سطح مؤسسهی و یا ځسنجی و اینکه در کداد کمیتۀ پوهننظر به نیاز  این مؤسسههای داخل  رشایط بودن آنها گزیدد میشود؛ اما در ورکشاپ

 در؛ باعث رشد و ظرفیت سازی کمیته ها نیز گردد.  ینها شود و از  انب دآ رت میدیرد تا از یک  انب باعث بلند رفنت ظرفیت صو 

 پالیسی انصاف وعدالت در شفافیت نتایج امتحان هرت (      

امتحان  وظیفه دادد شدد تا هر استاد ، بعد از اخ، سسهؤ می علمی امتحانات وسط سمسرت: به خاطر تأمین شفافیت در امتحان وسط سمسرت از طریق شورا .1

 وسط سسمرت پارچه های منرد دادد شدد را به صورت موقت در اختیار محصالن قرار دهد تا قناعت محصل در بسش منرۀ دادد شدد حاصل گردد.

مسرت تشکیل ی و پوهنتون به صورت مقطعی در هر سځندیپارمتنت، پوهدر امتحان پایان سمسرت، کمیتۀ های مستلف امتحانات ازترکیب استادان، به سطح  .2

ه عمل بمیشود و در ختم پروسۀ امتحان پس از ارایه گزارش منحل میدردد. این کمیته ها همه روزد از  ریان امتحان هر صنف به صورت  داگانه دیدد 

تبی به معاونیت کر اخیر امتحان گزارش توحیدی خویش را به صورت آوردد و گزارشات شان را روزانه به در کتا  مربوط به کمیته، امور درج مینامیند و د

صنف امتحان، مدت زمان امتحان، آغاز به موق  امتحان، مو ودیت استاد ممیز و امور محصالن ارایه مینامیند. این هیأت از نحوۀ سواالت، نظم داخلی 

 تحان و... اطمینان حاصل مینامید.  ممتحن در صنف، فضای مناسب برای امتحان و میزان رضایت محصالن از ام



 
 

ی در ختم امتحانات رسام اعالن شدد و محصالن معرتض میتوانند مطابق الیحۀ امتحانات تا سه روز ځان از طرف مدیریت تدریسی هر پوهننتایج امتح .3

دیرد. به رویت کلید سواالت صورت میبرای تجدید نظردرخواستی دهند. تجدید نظر در پارچه امتحان در حضورداشت سه تن استاد و محصل معرتض 

 حضور محصل در زمان تجدید نظر خود بر تامین شفافیت و انصاف و عدالت می افزاید.

 و( پالیسی انصاف و عدالت در تأمین آزادی علمی 

و بعد از تایید  می در را تدوین، به منظور حامیت از آزادی علمی استادان ومحصالن، پالیسی آزادی عللوگرسسه تحصیالت عالی ؤ متضمین کیفیت  کمیته

ارسال منودد است. در موارد مستلف این پالیسی بیان شدد است که هیچکس به  های ځوبه پوهن مطرحدر  لسۀ  لوگرموسسه تحصیالت عالی شورای علمی 

 زنش قرار منیدیرد.  خاطر ابراز نظر علمی و برحق مورد رس

 اخالق ا تامعیز( پالیسی انصاف و عدالت در تامین رعایت  

طمین اخالقی، مبه منظور  لوگیری از برخورد های سلیقوی و انواع مستلف تعصبات، تامین یک فضای  لوگرسسه تحصیالت عالی ؤ متضمین کیفیت کمیته  

ی به وضاحت در این پالیس می مناید.ارسال  های ځوبه پوهن مطرح منودد در  لسۀ  بعد از تایید شورای علمی  را تدوین وین نهاد تحصیلی پالیسی اخالقی در

 مطابق قانون تحصیالت عالی و قانون ناف،ۀ کشور مورد باز پرس قرار میدیرد. مشاهدد شود،  است که هر نوع تسلف از هر مر   بیان شدد

 ح( پالیسی انصاف و عدالت در ارزیابی شکایات

توسط کمیتۀ ارتقای کیفیت پوهنتون ساخته شدد و درهمین طرز العمل به صورت مفصل راههای رسیدد گی به شکایات  :گی به شکایات طرزالعمل درج و رسیدد

 متعهد به عملی منودن آن است.  لوگرسسه تحصیالت عالی ؤ ماداری و خدماتی و محصالن ترشیح شدد است و  استادان، کارمندان 



 
 

 توزی  اضافه کاری ط( پالیسی انصاف و عدالت در  بسش

 آمادگی و هامهندی کارمند صورت طبق الیحه و طرزالعمل وزارت تحصیالت عالی توزی  اضافه کاری بر اساس نیازمندی و حجم کار و با در نظرداشت

 یرد.مید

 ی( پالیسی انصاف و عدالت در حارضی استادان، کارمندان و محصالن

بر اساس تقسیم اوقات درسی و اشرتاک در کمیته ها و شوراها ی داخل پوهنتون و خارج پوهنتون تنظیم گردیدد  . مطابق قانون تحصیالت عالی، حارضی استادان1

ته گی توظیف شدد از خود شایس و شوراها اها در کمیته ه است. هر استاد همین برنامه ها را در پالن انفرادی خویش  ا میدهد و استادانی که  در درس و یا فعالیت

 قرار میدیرد.  تقدیرهند و یا بر عکس آن، یک کاپی نتیجۀ گزارش آن  در دوسیه علمی آنها گ،اشته شدد و از ان طریق مورد پاداش یا نشان مید

وهنتون پ مرصوف عرضۀ خدمات اداری در 1-8و روزد  پنجشنبه از  4-8هارشنبه همه روزد از ساعت چان اداری و خدماتی  از شنبه الی . مطابق قانون کار، کارمند2

 خود رسانه و بدون در  ریان قرار دادن آمر خویش، وظیفۀ محولۀ خویش را ترک میکند، غیر حارض محسو  میدردد.میباشند. کارمندی که 

دارد و  ی. محصالن مکلفیت دارند مطابق تقسیم اوقان معینه در هر سمسرت در ساعات میعن به درس حارض باشند. هر استاد به صورت  داگانه حارض خصوص3

 محصلی که در صنف حضور نداشته باشد، غیر حارض محسو  میشود. شاملیت و محرومیت هر محصل درامتحان هر مضمون به رویت  حارضی خصوصی استاد

 غیرحارضی است محاسبه میشود.  هیچ مر   پوهنتون صالحیت تغییر در حارضی خصوصی استاد را ندارد. %25حارضی و  %75که هامنا 

 ی انصاف و عدالت در  بسش تدارکاتک( پالیس



 
 

در مورد تدارکات با هامهندی پالن نیازمندی ها را ترتیب منودد و بعد از آن طبق بودیجه مشسص شدد کارهای  شانومعاون مالی و اداری  مؤسسهرییس 

 تدارکات را انجاد میدهند.

 زات و مکافاتل( پالیسی انصاف و عدالت در بسش تطبیق اصل مجا     

باور مند به اصل مجازات و مکافات  بودد و با در نظر داشت توانایی مالی که در اختیار دارد، استادان و کار مندان شایسته  لوگرسسه تحصیالت عالی ؤ م

 را مورد حامیت قرار دادد است. 

 د(  پالیسی انصاف و عدالت در بسش تعیین موضوع و ترفیعات علمی استادان  و ترفیعات       

 تدر تعیین موضوع استادان، شسص محقق نقش عمدد و اساسی دارد. استاد محقق سه عنوان را برای تحقیق خویش انتسا  مینامید و مجلس دیپارمتن

 لسه انب  برای تحقیق استاد برمیدزیند. ترفیعات استادان مطابق قانون تحصیالت عالی در موق  معین  از  یکی ا زموضوعاتی را که نیاز بیشرت بر آن محسوس بود،

 الت عالی بهلوایح وزارت تحصیو طبق مقررات و طی مراحل میدردد.  این نهاد تحصیلی شورای علمیو  ی، کمیتۀ ترفیعاتځپوهنشورای استادان دیپارمتنت، 

و موضوع فته صورت گر  رسیدگیاز این ناحیه  ین میتوانند معرتض شدد ومترضر استادان، برای  ، در صورت ایجاد مشکل ردددل میهای مربوطه ارسا پوهنتون

 مورد تعقیب قرار میدیرد.

( کمیته      به شامرد پروتوکول )     1401/  لسه مورخ    /   در  و به مادد ترتیب ۱۳ در بعد از باز ندری و اصالح در بعضی موارد آن، پالیسی فوق

ثبت پروتوکول شامرد)     ( تأیید و  1401/  /   مورخ      تحصیلی عالی لوگر، سسهؤ مشورای علمی  درهمچنان و  ومی تضمین کیفیت ثبت و تایید استعم

 . میباشد


