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 مقدمه

اداره و رهربی  کار لوحۀ رس در امور، متامی در منودن عمل تبعیض نوع هر بدون و عدالت و انصاف اصل گرفنت نظر در

 اداری کارمندان استادان، استخدام برای مهم، اصل این بیشرت چه هر تأمین منظور به د، بنا بر ایندار  قرار دعوت پوهنتون

 منره در عدالت و انصاف رعایت و مجازات مکافات و محصالن، و کارمندان استادان، تشویق محصل، جذب و خدماتی و

 گرفته صورت بحث آن روی پالیسی این در که گردد می مراعات ضوابطول و اصتطبیق  ،استادان ارزیابی محصالن، دهی

 .است

 اهدافماده اول: 

 :است شده وضع زیر های بخش در عدالت و انصاف بیشرت چه هر تامین منظور به هذا پالیسی

 تحقق ارزش های اسالمی؛  .1

 رسیدن به اهداف اسرتاتیژیک از طریق تطبیق پالیسی ها؛  .2

 سهم گیری در انکشاف و توسعه جامعه.  .3

 اعضای کادر علمی  جذب در عدالت و انصاف رعایت ماده دوم: 

جذب استادان دایمی مطابق قانون تحصیالت عالی ملکی و طرز العمل های تایید شده وزارت تحصیالت عالی  .1

 صورت می گیرد و پروسه جذب اعضای کادر علمی به اساس رقابت تطبیق می شود. 

 نظر به رضورت و نیازمندی بست های استادی، از طریق ویبسایت پوهنتون، ویبسایت وزارت تحصیالت عالی و .2

 صفحات اجتامعی به اعالن گذاشته می شود و هر کس آزادانه می تواند شامل پروسه رقابت شود. 

 کارمندان غیر اکادمیک  جذب در عدالت و انصاف رعایت ماده سوم: 

و صفحات  سایتویب در بست مورد نیاز اشنت گذ اعالن به و آزاد رقابت طریق از اداری کارمندان استخدام -1

 .میگیرد صورتهیئت یا کمیته مؤظف  کتبی و حضوری توسط امتحان در رشکت ن، پوهنتو  اجتامعی

 می استخدامی بدون در نظرداشت سایر مالحظات قومی، زبانی و گروهی به اساس شایستگ ان اداریکارمند -2

 گردند. 

اس ه و به اسهرگاه معلوم شد که اداره یا کمیته مؤظف در مورد استخدام کارمندان، این پالیسی را رعایت نکرد -3

ارتباطات و سایر مناسبات، کارمندی را استخدام کرده اند، قضیه به شورای اداری محول می شود و پس از 

 شناسایی فرد، فیصله مناسب صورت می گیرد. 

 کارکنان خدماتی   جذب در عدالت و انصاف رعایت ماده سوم: 

 ن و رشکت در امتحان حضوری پوهنتو  عالناتاعالن کتبی در تخته های ا طریق از کارکنان خدماتی استخدام -1

 .میگیرد صورتهیئت یا کمیته مؤظف 
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ضمین پس از تکارکنان خدماتی به اساس شایستگی بدون در نظرداشت سایر مالحظات قومی، زبانی و گروهی و  -2

 استخدام می گردند.یکی از استادان یا کارمندان دایمی پوهنتون 

 درسی و مضامین ساعات تقسیم در وعدالت انصاف رعایت ماده چهارم:  

 عالی تحصیالت وزارت لوایح مطابق استادان علمی مکلفیت اساس بر ها دیپارمتنت در روزانه دروس تقسیم .1

 ؛ گیرد می صورت

 مضامین به اساس رشته تحصیلی و تخصص و فیصله شورای علمی دیپارمتنت توزیع می گردد؛  .2

 یش تر غرض تدریس سپرده منی شود.   در یک سمسرت به یک استاد از چهار مضمون ب .3

ورت در ص دنتوان یمان بخش نظارت منوده و استاد  ینعدالت در ا یناز تأم و دیپارمتنت یپوهنح   یعلم یشورا .4

وهنتون در پ ییسر یو حت یمعاون علم ی،پوهنح   ییسبا ر یمخود را به صورت مستق یتشکا عدم تطبیق این بند،

 درج منایند. یاترا در صندوق شکا یتشکا ی،به صورت رس  یاگذارد و  یانم

 مدت دراز و مدت کوتاه های بورسیه توزیع بخش در وعدالت انصاف ماده پنجم: رعایت

به خاطر ارتقای ظرفیت یا ادامه تحصیل در مقطع ماسرتی و دکتورا   دعوت پوهنتون  که را تحصیلی  بورسیه هر -1

 متشکل که شورای علمی ، پس از فیصله نامه امضا منوده دریافت منایدهم ها تفا که با آناز پوهنتون های بیرونی 

 .گردد می تفویض رشایط واجد شخص به استبرخی استادان بلند رتبه  ها و  پوهنحی رؤسای  از

بورسیه های تحصیلی که برای محصالن دریافت می گردد، پس از فیصله شورای علمی پوهنخی به محصالن  -2

 ممتاز و واجد رشایط تفویض می گردد. 

 رعایت انصاف و عدالت در مسابقات علمی و فرهنگی ماده ششم: 

 د؛ مسابقات علمی و فرهنگی در میان محصالن، به گونه مساوی و عادالنه بر گزار می گرد -1

 منره دهی در مسابقات از طریق هیئت مؤظف صورت می گیرد؛  -2

 کمیته فرهنگی و کمیته تضمین کیفیت، تطبیق این پالیسی را در این بخش نظارت می منایند.  -3

 ات امتحان نتایج شفافیت در وعدالت انصاف رعایتماده هفتم: 

 امتحانات وسطی و نهایی هر سمسرت مطابق الیحه امتحانات وزارت تحصیالت عالی برگزار می گردد؛   -1

ها تشکیل  ځیغرض تامین شفافیت امتحانات، کمیته اصلی به سطح پوهنتون و کمیته های فرعی به سطح پوهن -2

 . ګردیده و مطابق الیحه مکلف اند از جریان امتحانات مطابق الیحه نظارت منایند

 از بعد ، استاد هر تا شده داده وظیفه پوهنتون علمی شورای طریق از سمسرت وسط امتحان در شفافیت تأمین  -3

 قناعت تا دهد قرار محصالن اختیار در موقت صورت به را شده داده منره های پارچه سسمرت وسط امتحان اخذ

 .گردد حاصل شده داده منرۀ بخش در محصل
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پروسه ارزیابی و منره دهی محصالن به اساس شایستگی و بدون در نظرداشت مالحظات قومی، زبانی و گروهی   -4

 صورت می گیرد. 

هرگاه از طریق شکایت محصالن یا نظارت و ارزیابی کمیته امتحانات معلوم شد که این پالیسی از طرف استادی  -5

ارزیابی منوده و بر خالف اصل عدالت و انصاف حصالن را رعایت نشده ه و به اساس ارتباطات و سایر مناسبات، م

اسب فیصله منکمیته سمع شکایات و یا شورای علمی محول می شود و ، قضیه به منره دهی صورت گرفته است

 صورت می گیرد. 

 صنف در ممتحن و ممیز استاد موجودیت امتحان، موقع به آغاز امتحان، زمان مدت امتحان، صنف داخلی نظم -6

ن برای محصالن صبحانه و شبانه، از مواردی است که غرض تطبیق آن امتحا برای مناسب فضای و فراهم سازی

  تالش جدی می شود. 

 معرتض محصالن و شده اعالن رسام امتحانات ختم در پوهنحی هر تدریسی مدیریت طرف از امتحان نتایج      -7

 . دهند نظردرخواستی  تجدید برای روز سه تا امتحانات الیحۀ مطابق میتوانند

 های اکادمیک  آزادی تأمین از طریق عدالت و انصاف ماده هشتم: رعایت 

، معیار های آزادی اکادمیک به استادان و محصالن آگاهی داده می غرض تامین هرچه بیش تر انصاف و عدالت -1

 شود. 

موضوع را به هیئت  ارمند می توانداستاد، محصل و ک هرگاه بر خالف معیار های آزادی اکادمیک عمل شد، هر -2

 رهربی و کمیته های مربوطه سمع شکایات، برساند. 

 رسیده گی به شکایات   در عدالت و انصاف ماده نهم: رعایت

کمیته سمع شکایات اعضای کادر علمی و اداری و همچنان کمیته های نظم و دسپلین مکلفیت دارند، به متام  -1

 .عادالنه رسیده گی منایندشکایات واصله، مساویانه و 

هرگاه به شکایات به طور عادالنه رسیده گی نشد، طرف های مربوطه می توانند شکایت شان را به مراجع باال  -2

 تر برسانند. 

 ها  کاری اضافه تعیین معاشات و   در عدالت و انصاف ماده دهم: رعایت

معاش پرسونل علمی و اداری به اساس رضایت طرفین و با در نظرداشت عدالت و انصاف و رشایط اقتصادی،  -1

 تعیین می گردد. 

معاشات بست های کاری که الیحه وظایف شان یک سان است، همه برابر تعیین می گردد، مگر اینکه رتبه علمی،  -2

 درجه تحصیل و تجربه کاری متفاوت باشد. 

بست های کاری که الیحه وظایف شان یک سان نیست، به اساس شایستگی و توافق طرفین  دهمعاشات آن ع -3

 تعیین می گردد. 
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داری و خدماتی در ساعات غیر رسمی، نظر به نیازمندی و امر آمر ما فوق کار و فعالیت هرگاه پرسونل علمی، ا -4

 کردند، برای شان اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 

 کارمندان و مستخدمین ، گاردان   فنی، کارکنان از اعم اداری کارمندان کاری حجم به نظر کاری اضافه توزیع -5

 .شود می گرفته نظر مدبه اساس ساعت نجومی  مربوطه بخش آمر تایید از بعد خدماتی

 محصال ن     و کارمندان استادان، حارضی در عدالت و انصاف رعایت ماده یازدهم:

 خارج و پوهنتون داخل شوراهای و ها کمیته در اشرتاک و درسی اوقات تقسیم اساس بر استادان یومیه حارضی -1

 می گردد.  تنظیم پوهنتون

 و قانون کارکنان خدمات ملکی می باشد.  عالی تحصیالت قانون مطابقحارضی کارمندان دایمی  -2

 ت ساع از روزه برخی همه شنبهپنج  الی شنبه از خدماتی و اداری ونیاز پوهنتون ، کارمندان  کار، قانون مطابق  -3

 حضور می یابند. شب   8- 1وبرخی دیکر از ساعت  4 -  8

ی، مکلف به امضای حارضی روزانه می باشند و هیچ کس از متام کارمندان علمی و اداری به شمول هیئت رهرب  -4

 امضای در کتاب حارضی مستثنی منی باشد. 

 میکند ترک را خویش محولۀ وظیفۀ خویش، آمر دادن قرار یاندر جر بدون و رسانه خود بدون اجازه که کارمندی -5

       .میگردد محسوب حارض غیر

 .باشند حارض درس به معین ساعات در سمسرت هر در معینه اوقان تقسیم مطابق دارند مکلفیت محصالن -6

 حارض غیر، باشد نداشته حضور صنف در که محصلی و دارد خصوصی حارض جداگانه صورت به هراستاد

 شود.  می محسوب

 حارضی % 75 هامنا که استاد صنفی  حارضی رویت به مضمون هر درامتحان محصل هر محرومیت و شاملیت -7

 استادصنفی   حارضی در تغییر صالحیت یمرجع شخص یا  هیچو  شود می محاسبه است غیرحارضی % 25 و

 .ندارد را

 مکافات و مجازات اصل تطبیق در عدالت و انصاف ماده دوازدهم: رعایت

با در نظرداشت اصول و ارزش های اسالمی، در تطبیق اصل مجازات و مکافات نهایت احتیاط و دقت صورت می  -1

 گیرد و آن را مطابق الیحه یا طرز العمل جداگانه در این بخش تطبیق می مناید. 

 ، القاب و تحسین نامهمکافات اعضای کادر علمی و ا داری، شامل توزیع پول نقد، افزایش معاش، اعطای تقدیر  -2

 های می شود و پس از ارزیابی های ساالنه )مطابق طرز العمل ارزیابی ها( صورت می گیرد.  

افزایش معاشات پرسونل علمی و اداری به اساس ارزیابی های ساالنه و مشاهده محسوس نتایج کار ها و فعالیت  -3

 ها و پس از فیصله شورای اداری صورت می گیرد. 

ا کارمند که مرتکب تخلفات اکادمیک یا ارتکاب جرایم و جنحه شد، مطابق اصول و لوایح داخلی و در هر استاد ی -4

 مطابقت با قوانین ملی، بدون در نظرداشت مالحظات قومی، سمتی، گروهی و مذهبی، مجازات می شود. 
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ر عدالت د یناز تأم کمیته های سمع شکایات اعضای کادر علمی و اداری و همچنان کمیته های نظم و دسپلین -5

خود  تیشکا در صورت عدم تطبیق این بند، دنتوان یمان استاد محصالن، کارمندان و بخش نظارت منوده و  ینا

 درج منایند. یاترا در صندوق شکا یتشکا ی،به صورت رس  یاو  هیئت رهربیبا  یمرا به صورت مستق

 استادان تحقیقی های فعالیت ازاتامتی و حقوق پرداخت در عدالت و انصاف ماده سیزدهم: رعایت

آن عده استادان و محصالن که تحقیقات مؤثر و مثمر انجام می دهند، عادالنه مورد تقدیر و مکافات قرار می  -1

 گیرند. 

آن عده استادانی که تحقیقات علمی محصالن را ارشاف و رهنامیی می کنند، برای شان مطابق طرز العمل ویژه  -2

 حق الزحمه پرداخت می گردد. 

 ) کمیته تحقیق(استادانی که مقاله علمی شان در مجله علمی دعوت، به نرش می رسد، حسب طرز العمل ویژه  -3

 مورد مکافات نقدی قرار می گیرند.  

حسب نرش شود،  ژورنال های بین املللی در ،قانون مراحل طی از بعد  شان علمی مقاالتعده استادانی که آن  -4

     مورد مکافات نقدی قرار می گیرند.   ) کمیته تحقیق( طرز العمل ویژه

 ماده چهاردهم: تنفیذ 

 26 مؤرخ  در شورای علمیقبال  ت کهانصاف و عدال پالیسیاین پالیسی پس از تایید شورای علمی پوهنتون تنفیذ است و 

 بود ملغی می باشد. ه تصویب شد (  50 )  طی پروتوکول شامره طرح وم 1399   / 5 /

 

/ 25( مؤرخ  17گردید و در جلسه شامره پروتوکول ) این پالیسی توسط آمریت تضمین کیفیت و آمریت منابع برشی ترتیب 

 شورای علمی پوهنتون مورد تایید و تصویب قرار گرفت.  1401/ 10

 

 

 مالحظه شد:  تایید است 
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