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پالیسی اصول اخالقی پوهنتون هرات در ارتباط به محصالن
مقدمه
پوهنتون محیطی است که در آن هزاران استاد ،محصل و کارمند اداری و خدماتی مصروف تدریس،
آموزش ،ارائۀ خدمات به استادان و محصالن و مراجعهکنندگاناند .در چنین محیطی که هزاران نفر مصروف ارائۀ
خدمات و آموزشاند ،بدون شک در پهلوی قوانین ،مقررات و لوایح و طرزالعملهای رسمی ،اصول اخالقی که
الهام گرفته از قوانین و ارزشهای اکادمیک ،سازمانی ،ملی فرهنگی باشد یک ضرورت و امر بایسته است .در
سالهای اخیــر با افزایش کمی محصالن و کارمندان و تغییر سریع محیط اجتماعی و فرهنگی ،باعث شده
قوانین تدوینشدهی قبلی نتوانـد پاسـخگوی همۀ مسائل و مشکالت این محیط باشد .در ایـن حالـت راهنمـای
اخالقـی در پوهنتون میتواند راهگشای عملی در برابر این تنشها باشـد.
مراکـز آموزشـی جامعه بهخصوص مراکز آموزش عالی با توجه بـه اینکـه تربیتیافتگان آن خود متولی
آموزش نسلهای بعـدی میشوند ،از نقش ویژهای در جوامع مختلف برخوردار هستند این جایگـاه واال باعث
میشود که مقوله اخـالق حرفهای بهخصوص در معانی اخالق سازمان و اخالق کار در این سازمانها موردتوجه
اندیشــمندان و صاحبنظران عرصههای دینــی ،فرهنگــی و اخالقی جوامـع مختلـف قـرار گیـرد.
پوهنتون هرات با درک این موضوع وجود پالیسی اخالقی را از ضروریات مبرم خویش دانسته و با عنایت
به رعایت اصول و موازین اخالقی -هنجاری سعی در فراهم آوری محیطی آکادمیک با معیارهای اخالقی دارد.
این پالیسی بر اساس موازین و اصول اخالقی هنجاری روی ابعاد مسئولیتها و اصول اخالقی پوهنتون هرات در
قبال محصلین بالعکس ترتیب گردیده است.

مبناء
این پالیسی بر اساس معیار  ۳.۲۱چارچوب تضمین کیفیت و اعتبار دهی تهیهشده است.
هدف
این پالیسی در راستای رسیدن به اهداف ذیل ایجاد گردیده است:
 .۲تعمیم شفافیت؛
 .۱انصاف و تساوی جنسیتی؛
 .۳درستکاری و امانتداری،
 .4حفظ حریم خصوصى و استقالل فردى؛
 .5تعهد حرفهای ،وفادارى و پاى بندى به عهد و پیمان؛
 .6صمیمت ،صراحت و همدلى؛
 .7شایستهساالری و قدردانى از شایستگیها و فضیلتها؛
 .8ارزشمندى و احترام اصیل به انسانها؛
 .9نقدپذیرى و مشارکت طلبى؛
 .۲1جلوگیری از واسطه بازی؛ قومپرستی؛
 .۲۲محو هرگونه فساد.

اصطالحات
 پالیسی اصول اخالقیپالیسی اخالقی با توجه به شرایط فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی هر جامعهای متفاوت است و اثرگذاری
متفاوتی نیز دارد ولی بهطور عام ،بیانیهای از کاربرد اصول اخالقی و استانداردهای رفتاری است.

بخش اول :تعهدات در قبال محصالن
محصالن مهمترین سرمایه ملى و تعیینکنندگان جایگاه پوهنتون در جامعهاند .هدف ما فراهم نمودن
محیط آموزشی سالم برای محصالن و تربیت شهروندانى خردورز ،دانشمند و کارآمد در گشودن معضالت
اجتماعى و حرفهای است .بناء پاى بندى به مسؤولیتهای اخالقى در قبال حقوق محصالن  ،در همه شئون
حرفهای ،مرام ماست:
 .۲رعایت حقوق انسانی و حفظ شأن و منزلت محصالن؛
 .۱فراهمسازی زمینه آموزش نظری و عملی در برنامههای تحصیلی؛
 .۳استفاده از پیشنهادات محصالن جهت بهبود سیستم آموزشی؛
 .4تأمین حق محصالن در بهرهمندی از اساتید ورزیده ،داراى دانش بهروز و حرفهای؛
 .5ایجاد برنامههای آشناسازی محصالن جدیدالشمول با محیط اکادمیک (پوهنتون ،کتابخانه و ،)....شرایط
تحصیلی و مقررات؛
 .6اطالعرسانی بهموقع ،شفاف و کامل به محصالن در مورد قوانین ،مقررات ،لوایح و سایر موضوعات
مرتبط؛
 .7برخورد صادقانه ،صریح و صمیمى با محصالن ،حفظ حریم خصوصى و حمایت از استقالل فردى آنان؛
 .8ایجاد کمیتههای ورزشی و صحت روانی برای محصالن غرض رسیدگی به صحت و مصونیت فیزیکی و
روانی آنان؛
 .9اعطاء امتیاز لیلیه در دوره لیسانس طبق سند تقنینی مربوط؛
 .۲1ارزیابى امور لیلیه و ایجاد زمینه آسایش ،امنیت و سالمت روانى محصالن؛
 .۲۲تأمین فضاى مناسب ،فراهمسازی کتابخانهها و سایر امکانات آموزشی؛
 .۲۱حمایت از مالکیت فکرى محصالن؛
 .۲۳همدلى و حمایت معنوى و فکری و ارائه مشاوره سودمند؛
 .۲4تالش در جهت افزایش روحیه خودباوری و تفکر مثبت در محصالن؛
 .۲5نقدپذیرى و ترغیب محصالن بهنقد و مشارکت در تصمیمگیریها و اجرای تصامیم؛

 .۲6ترویج فرهنگ نظم ،قانونمندى و مسؤولیت پذیرى اجتماعى؛
 .۲7توزیع عادالنه فرصتها و امکانات ،مواجهه عادالنه با محصالن و انعطافپذیری ضابطهمند؛
 .۲8اتخاذ راهکارهای مناسب جهت فراهمسازی زمینههای جلب مشارکت فعال محصالن برای فعالیتهای
جمعی؛
 .۲9حمایت از تأسیس انجمنهای ادبی ،فرهنگی ،علمی و کلوپهای محصالن طبق اسناد تقنینی مربوط،
راهنمایى مشفقانه و بهدوراز هرگونه مداخله؛
 .۱1ایجاد برنامههای شناسایی محصالن خالق ،مبتکر و محقق و معرفی آنان به مراجع باالتر غرض تقدیر و
تشویق؛
 .۱۲تالش براى افزایش رشتههای کاربردی برحسب تقاضای بازار در راستای پاى بندى بهحق تحصیل مؤثر
و مثمر محصالن؛
 .۱۱اصالح مستمر برنامههای آموزشى در جهت افزایش کیفیت یادگیرى و مهارت ورزى و افزایش توان
پاسخگویى به نیازهاى فعلی و آینده جامعه؛
 .۱۳زمینهسازی ارائه خدمات شغلی و حرفهای برای محصالن جهت ارتقاء مهارتهای شغلی و ایجاد
زمینههای کاری برای آنان.
بخش دوم :تعهدات محصالن در قبال پوهنتون هرات
از محصالن انتظار میرود موارد ذیل را که شامل اصول اخالق حرفهای میباشد ،رعایت نموده و با
رفتاری متناسب با منزلت اجتماعی و شئونات اسالمی در پوهنتون حضور یابند:
 .۲احترام و پایبندی به اساسات و شعائر دین مقدس اسالم؛
 .۱رعایت احکام قوانین ،مقررات ،لوایح ،تصاویب و طرزالعمل های مربوط؛
 .۳احترام به هیئت رهبری ،استادان و منسوبین پوهنتون؛
 .4احترام متقابل به محصالن پوهنتون و برقراری روابط حسنه و اکادمیک با همصنفیان؛
 .5اشتراک فعال در برنامههای درسی؛

 .6رعایت نظم و دسیپلین محیط اکادمیک؛
 .7استفاده مسئوالنه از ساختمانها ،وسایل و سایر سهولتها در موسسه تحصیلی؛
 .8اجتناب از هرگونه فعالیت و مظاهر تبعیضی ،قومی ،لسانی ،مذهبی و سیاسی در محیط اکادمیک؛
 .9اجتناب از تعرض شخصی ،اذیت جنسی ،هتاکی ،آسیب رسانیدن به ملکیت و داراییهای عامه و اختالل
مراسم و برنامههای علمی -اجتماعی و فرهنگی؛
 .۲1اجتناب از تهدید و آوردن فشار به دیگران  -و یا هر عملی که باعث به خطر انداختن سالمت فزیکی،
روانی ،امنیت شخصی دیگران در پوهنتون گردد؛
 .۲۲پرهیز از خرید ،فروش ،استفاده و یا حملونقل مواد مخدر ،مشروبات الکولی و یا هر مادۀ نشه آور و
خطرناک؛
 .۲۱دوری از قمار و بازیهای غیرقانونی در محیط پوهنتون و لیلیه ها؛
 .۲۳پرهیز از خرید ،فروش ،حملونقل و پخش هر نوع سالح ،مواد آتشزا و انفجاری  -و یا داشتن هر
چیزی که بتواند به حیث اسلحه به کار رود و یا هر چیز خطرناک که قانونا ممنوع اعالنشده؛
 .۲4اجتناب از سرپیچی عمدی و آگاهانه از دستورهای مسئولین امنیتی و بیپروایی در رانندگی و توقف در
جایگاههای غیرمجاز در محیط پوهنتون؛
 .۲5سوءاستفاده نکردن از آثار علمی و فکری مؤلفین دیگر  -مانند :نقل همه یا یک بخش از آثار دیگران به
نام خود در تهیهی وظایف خانگی ،نوشتن مقاالت ،مونوگراف ها ،رسالهها ،تیزس های ماستری و دکتورا
و یا تألیفات کتب و مواد درسی؛
 .۲6عدم ارائه احصائیه و معلومات غیردقیق و ساختگی از نتایج تحقیقات علمی و وظایف سپردهشدهی
اکادمیک؛
 .۲7اجتناب از جعل اسناد ،اغفال ،تقلب و یا استفاده بدون مجوز از اسناد ،مدارک و وسایل پوهنتون؛
 .۲8عدم حضور در امتحان بهعوض شخص دیگر و بالعکس؛
 .۲9عدم استفاده غیرقانونی از وسایل کمپیوتری و الکترونیکی غرض دستیابی به اسناد و مدارک محرم
پوهنحی ها یا پوهنتون؛

 .۱1حضور یافتن با ظاهر مناسب در محیط پوهنتون و خودداری از پوشیدن لباسهای نامناسب و مغایر
فرهنگ و جامعه اسالمی.

احکام متفرقه
 .9نظارت
معاونیت امور محصالن بر پیادهسازی سیاستهای اخالقی محصالن در سطح پوهنتون نظارت نموده،
اطالعات مناسب را به تیم رهبری ارشد جهت دستیابی به مأموریت و اهداف واالی سازمان ارائه خواهد نمود.
 .2نقد و بررسی
معاونیت امور محصالن اطمینان خواهد داد که برای ارتقاء این پالیسی ،منابع کافی را در دسترس مشمولین
قرار داده ،خطمشی و روشها را سالیانه بهطور مؤثر بررسی و اصالحات الزم را ایجاد خواهد کرد.
 .3نقض این پالیسی
هرگونه موارد نقض این پالیسی ،منجر به پیادهسازی مؤاخذات قانونی خواهد گردید.
 .4دسترسی به پالیسی
این پالیسی در وبسایت پوهنتون منتشر خواهد شد.
 .5تعدیل در پالیسی
این پالیسی درصورتیکه دو ثلث اعضای کمیته نظم و دسیپلین پیشنهاد نمایند قابل تعدیل است و تعدیالت
صورت گرفته پس از تائید شورای علمی قابلاجرا میباشد.

 .6تائید پالیسی
این پالیسی در جلسه شماره (

) مورخ (

) شورای علمی پوهنتون هرات مطرح و با

اتفاق آراء تائید گردید.
با احترام

پوهندوی دوکتور عبداهلل فایز
رئیس پوهنتون هرات

