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 یام معاونیت امور محصالنپ

 و دانش و علم عرصه جديد به ورود در را شما موفقیت نیز و تحصیلی دوره آغاز عزيز؛ محصالن

 علمی حیات الزمه که بصیرتی با همراه را خود زندگی عطف نقطه اين امیدوارم و گفته يكتبر تهذيب،

 خود زندگی از جديدی مرحله وارد کهاکنون .نمايید معنويت آغاز و نشاط و پويايی و تحرک با است،

 ودخ جامعه آينده به نسبت بیشتر مسئولیت بااحساس و دانیدمی را آن لحظات قدر مطمئنا   ،ايدشده

. بود خواهید متعالی اهداف تحقق پیگیر دينی، بصیرت افزايش و علمی فعالیت با بشريت، سرنوشت و

 ساير و علمی تالش کنار در و بپردازيد دقیق و جامع ريزیبرنامه به استوار ایاراده و بلند باهمتی پس

 .نكنید فراموش را خودتان وجودی گوهر از مراقبت و خودسازی ،هافعالیت

 هایبرنامهعضوی از خانواده تحصیالت عالی افغانستان در روشنايی  عنوانبههنتون هرات پو

 اداره تایراس تربیه در تعلیم و کیفی و کمی ارتقاء باهدف استراتیژيك وزارت جلیله تحصیالت عالی،

در  را آموزشی هایبرنامه از وسیعی طیف دانشگاهی مرکز اين. است آمده به وجود کشور امور علمی

 .نمايدیم ارائه ایمنطقه داخلی و برای محصالن تكمیلی تحصیالت در ويژهبه ماستری لیسانس، مقاطع

 انهخالق هایفعالیتطراحی  و دانش مرزهای توسعه تحقیقاتی، هایفعالیت مشوق مرکز علمی اين

 یفضا بر محاک شرايط .نمايدمیتسهیل  کشور در را اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، توسعه و بوده

 برتكیه اب اساتید و کارکنان با محصالن مستمر و تعامل مشارکت و محصالن هدايت بر مبتنی پوهنتون

 صداقت، انسانی، کرامت و حقوق به نهادن ارج کاری، خدامحوری، وجدان چون هايیارزش

 .است ساالریشايسته و گستریعدالت مداری، قانون نوآوری، و ، خالقیتازخودگذشتگی

هرات، متعهد به کمك به همه محصالن در  دانشگاهبخش فعال  عنوانبهاونیت امور محصالن مع

تا اينكه يك بخش فعال داشته باشیم. اين معاونیت خدمات  انديشیممی. ما به شما باشدمیپوهنتون 



 ب 

 نامثبتورزشی، لیلیه و بدل اعاشه،  هایفعالیتدرسی،  هایبرنامهمرتبط به نظارت و هماهنگی 

زندگی محصالن را ارائه  هایحوزهديگر از  رخیو ب ایمشاورهاسناد تحصیلی، خدمات  ارائهمحصالن، 

ی، عاطفی، فكری و فزيكبه توسعه  ما بنابراين ما اطمینان داريم که هر يك از اعضای تیم نمايد؛می

 .کمك خواهد کرد دانشگاهاجتماعی در محوطه 

ند کتعريف می نیز نی و تحوّالت آن، انتظاراتی از جوانان رازمان کنومحصالن عزيز،  تينها درو  

بايد آن تحوالت و اين انتظارات  محصلگذشته وجود نداشت يا شناخته نبود. جوان  یهادورهکه در 

، در اين آمادگی تواندمیدر آن، حاکم و فضای  نهاد پوهنتونسازد.  مادۀبشناسد و خود را آ یدرستبهرا 

 ياری دهد. شمارا

 !از خداوند متعال خواهانم را شمای سعادت همه
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راهنمای محصالنتاب ک  

۱ 

 ی پوهنتون هراتای بر پایه معرفمقدمه .1

وزارت تحصیالت عالی در غرب افغانستان در شهر  تأيیدشدۀمرکز  عنوانبهپوهنتون هرات 

را تحت پوشش قرار و نیمروز فراه  والياتی چون هرات، بادغیس، غور، هرات موقعیت دارد که

 .دهدمی

محصالن را از واليات فوق،  تنهانهو اتحاد، پوهنتون هرات  سرتاسریاثر امنیت  خوشبختانه، به

. ددهمیآموزش قرار  تحت نیزق، غرب، جنوب، شمال و مرکز کشور بلكه از نقاط ديگر کشور: شر

برتر مصمم است تا با کادر علمی و نیروی  نهاديك عنوانبهسی سال فعالیت، پوهنتون هرات بعد از 

 های ديگری را به اساس نیاز بازار ايجاد نمايد.هنحیجوان، پو

ی ادبیات و تدريس و فعالیت خود را از پوهنح کار، تأسیس 896۱هرات در سال  دانشگاه

طب، شرعیات و علوم های هنرها، زراعت، اقتصاد، یپوهنح تأسیسشری شروع و بعدا  با علوم ب

وم علوم سیاسی، کمپیوترساينس، ژورنالیزم، عل اسالمی، انجینیری، ساينس، تعلیم و تربیه، حقوق و

مؤسسة فلیال: زراعت، تعلیم و  2وترنری، ادارۀ و پالیسی عامه، ستوماتولوژی، علوم اجتماعی و 

ه تعلیم تربیه فراه، تعلیم و تربیه نیمروز بزراعت و تربیه و اقتصاد بادغیس، تعلیم وتربیه غور، 

 فعالیت علمی خويش ادامه داده است.

تن زن )دکتور مرد  881تن مرد و  901استاد شامل کدر علمی که  226جوديت جمعا  مو

تن، لیسانس  899تن، لیسانس مرد  21تن، ماستر زن  866تن، ماستر مرد  8 دکتور زن تن 03

مالی  ومعاونیت از قبیل معاونیت علمی، امور محصالن  9باشد. اين پوهنتون شامل می تن( 63زن 

تن کارمندان  809 آمريت 82تحت تشكیل  معاونیت 9که مجموع کارمندان اين باشد واداری می

 1293تن که  86822 حدود ساله درتعداد محصالن همه است.تن کارمندان خدماتی  822اداری 

 ۱919 ؛تن محصل 80889که در بخش روزانه قابل ذکر است باشد تن اناث می 1820تن ذکور و 

، در تن اناث 903تن ذکور و  019تن محصل؛  380بخش شبانه اناث، در  تن ۱۱92تن ذکور و 

، در بخش ماستری تن اناث 02ذکور و  تن 01؛ محصل تن 00پوهنحی ادبیاتبخش ماستری 

 00تن؛  9۱و در بخش کمیونتی کالج تن اناث 82تن ذکور و  02تن محصل؛  92پوهنحی اقتصاد 

شكیالت اداری و تعداد باالی ظرفیت تبر عالوه . مصروف تحصیل هستند تن اناث 80ذکور و 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۲ 

مرکز آموزشی زبان انگلیسی مرکز آموزشی ) 0و  PDCمرکز  موجوديتمحصالن در اين پوهنتون 

مرکز آموزشی زبان فرانسوی، مرکز آموزشی  ،ITCH، مرکز آموزشی کامپیوتر ELCLC کامپیوترو 

. تواندنهاد بوده می رشد اينخود نشانة ترقی و  ( و کتابخانه عمومی زبان آلمانی و مرکز صلح

های ژورنالیزم و ارتباطات جمعی، های جديدی همچون پوهنحئیها و پوهنحئیديپارتمنت تأسیس

 نشگاهداکه اين  دهدمینشان یز مه، ستوماتولوژی و علوم اجتماعی نعلوم وترنری، ادارۀ و پالیسی عا

 مراتب ترقی و تعالی را همواره پیموده است.

 پوهنتون هرات یهاکلینیکها و دیپارتمنت ها،یتعداد پوهنح .1-1

 ؛پوهنحی 86ها: تعداد پوهنحی-

؛ یعربی، انگلیس ؛پشتو ؛دری :هایشامل ديپارتمنتعلوم بشری دوره لیسانس  ادبیات و .8

 .دوره ماستری ادبیات دری و آلمانی

 .گرافیك ؛میناتور ؛نقاشی :هایشامل ديپارتمنتهنرهای زيبا  .0

 ؛جنگالت ؛حفاظه نباتات ؛علوم حیوانی ؛باغداری ؛اگرانومیهای: تمنتشامل ديپارزراعت  .9

 .مواد غذايی تكنالوژی ؛خاکشناسی ؛اقتصاد زراعتی توسعه

دوره  ،بانكداری ؛اقتصاد ملی ؛تصدیاقتصاد  شامل ديپارتمنت های:اقتصاد دوره لیسانس  .2

 .ونتی کالجیدوره اختصاصی يا کم و MBAاداره تجارت ماستری 

 .لجوی(طب )معا .0

 .مديريت شهری ؛مكاترونیك ؛آرکتكچر ؛سیولهای: شامل ديپارتمنت رییانجین .6

 .اناث تعلیمات اسالمی ذکور و ؛قانون فقه وهای: شامل ديپارتمنتشرعیات  .۱

 .روابط بین الملل؛ حقوق عامههای: شامل ديپارتمنتعلوم سیاسی  حقوق و .1

 ؛میاکی ؛زيكف ؛رياضی ؛شناسیروان ؛پشتو ؛دریهای: شامل ديپارتمنتتعلیم وتربیه  .3

 .مشاوره؛ بدنیتربیت ؛انگلیسی ؛جغرافیه ؛تاريخ ؛بیولوژی

 .نتورک؛ ديتابس ؛سافت ويرهای: شامل ديپارتمنتکامپیوترساينس  .82

 .بیولوژی ؛کیمیا ؛فیزيك ؛رياضیهای: شامل ديپارتمنتساينس   .88
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۳ 

 رايش اقتصادی وروابط عمومی شامل گ؛ ژورنالیزمهای: شامل ديپارتمنتژورنالیزم  .80

 .سیاسی

 .(عمومی) وترنری .89

 .(عمومی) اداره عامه .82

 .(عمومی) ستوماتولوژی .80

 .جغرافیه؛ تاريخ ؛شناسیجامعههای: شامل ديپارتمنتعلوم اجتماعی  .86

 

 هاهای درسی دانشکدهتعداد سمستر -

 

تر تئوری سمس 82دانشكده طب دارای  سمستر درسی؛ 1دانشكده دارای  89 بخش روزانه:

 ؛سمستر عملی 0ستر درسی و سم 1دانشكده ستوماتولوژی دارای  :ستر عملیسم 0و 

 .باشندمی سمستر درسی 82رای وترنری داعلوم دانشكده 

سمستر درسی  2ماستری دارای  دوره :سمستر درسی 82رای دادوره لیسانس  :بخش شبانه

 ند.باشیمسمستر درسی  2بخش کمیونیتی کالج نیز دارای  و 
 

 کلینیک ۳ها: کتعداد کلینی -

 .کلینیك حیوانی ؛کلینیك صحی ؛کلینیك حقوقیسه کلینیك: 

 ديپارتمنت ۱8 ها:تعداد دیپارتمنت -

 به شمول تعمیر مرکز تحقیقات علمی و تعمیر لیلیه ذکور و اناث  تعمیر 89 تعداد تعمیرها: -

 تن 00۱1 تعداد محصالن مستحق لیلیه و بدل اعاشه: -

 تن 8120 یط بدل اعاشه:تعداد محصالن واجد شرا .1

 تن ۱۱9 تعداد محصالن واجد شرایط لیلیه: .2

 تن 026 واجد شرایط لیلیه: تعداد محصالن ذکور .1-2

 تن 06۱واجد شرایط لیلیه:  تعداد محصالن اناث .2-2
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 1۳۳۱ سال چارت تشکیالتی ریاست پوهنتون هرات .2-1
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 هرات پوهنتونرسالت  .۳-1

 ی خدمات به مردم افغانستان از طريق:ارائه

 د دست آوردهای علمیتولی 

قاتی های تحقیگرام میتودهای تجربی و عملی، پرو های پیشرفته،با ايجاد و تعمیم تئوری

 های علمی توسعه بخشد.رشته های خالقانه که قلمرو علم را در بخش وسیعی ازو تالش

 ش علوم از طریق تداوم، انتشار آنآموز 

طوری که محصالن و  ،آموزشی است رشد ةارتقا و فراهم آوری زمین درصددپوهنتون 

 دانش جديد را بتوانند خلق نمايند. ،دانشگاهاساتید 

 کاربردی ساختن از طریق تبادل 

علمی و کاربردی، پوهنتون علم را در عمل گذاشته تا  هایگرام پرو یهاز طريق تبادل

تخنیكی  جديد را به وجود آورد تا جامعه را مترقی سازد و مشكالت اجتماعی و هایفرصت

 مختلف را حل نمايد.

 دانشگاهمأموریت  تأمیننقش محصل در راستای  .4-1

 نمايدمیو امكانات پوهنتون کسب علم  هافرصتقشر محصل قشر هدفمندی است که در بستر 

 گرددمیمختلفی مواجه  هاینقش. در اين پروسه تكامل، وی با شودمیو بعد از فراغت وارد جامعه 

آگاهانه عمل نموده و نكات آتی را  رودمیاقتضاء  هانقشرخشیدن در اين د بهترچهکه برای هر 

 داشته باشد. مدنظر
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 نقش محصل در قبال خود .1-4-1

 تعیین هدف .1

شود، به او قاطعیت و جديت فكری او می یقوهانتخاب هدف در زندگی محصل، موجب تمرکز 

 کند.ك میسردرگمی نجات داده، در مديريت زمان به او کم بخشد، او را ازمی

ها سازد و منتظر رسیدن فرصتها را می، فرصتداندمیمحصلی که هدف واالی زندگی خود را 

به وی سرعت عمل، انتخاب  داریهدفگذارد و بر اطرافیان خود تأثیر می با هدفماند، محصل نمی

 بخشد.مؤثر و صراحت خاصی می

 مطالعه .2

صل بايد در اولین روزها پس از ورود به دوران تحصیل بهترين فرصت برای مطالعه است، مح

را  خويش مورد نیازهای کتاب نامثبت، خود را به مسئول کتابخانه معرفی نموده بعد از دانشگاه

 جستجو و دريافت نمايد.

 پرسشگری .۳

ی تمام پیشرفت بشر است. محصل بايد به نهادينه شدن فرهنگ پرسشگری سؤال کردن پايه

 .گیردمیشكل  ذهنشود را صرف پاسخ به سؤاالتی نمايد که در ی تالش خکند؛ همهکمك می

 مدیریت زمان .4

از طال است، زمان معادل عمر و زندگی انسان است. عمر آدمی و  تربا ارزشزمان عنصری 

دوران محصلی بسیار گذرا و محدود است. پس  ترخاصخصوص بهار زندگانی )جوانی( و از آن به

شوند دوری جويند. راهكارهای می وقتشان ضیاءموانعی که باعث  محصالن بايد در حد توان، از

 بندی امور است.راهكار برای اين امر اصل اولويت ترينمهمبسیاری در مديريت زمان وجود دارد. 
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 آگاهی از هویت خویش .5

 -9تاريخ  -0دين  -8اند از: ها عبارتهای ارزيابی هر ملت، اين شاخصهويت يعنی شاخص

داند و مطالعه و پرسش پیرامون ها را پیرامون ملت خود میهر يك اين شاخص فرهنگ. محصل

 باشد. های او میشناخت هويت از اولويت

 های متفاوتاندیشه یمطالعه .6

شود تا با صاحبان باعث می تنهانهها و جريانات فكری مطالعه و شناخت محصالن از انديشه

ابل خود را آماده دفاع در مق گرددمیته باشند؛ بلكه باعث آمیز داشها ارتباطی مسالمتديگر انديشه

 های نو علیه هويت، نمايند.تهاجم انديشه

 هامهارتتقویت  .۱

چون کار با کامپیوتر، اينترنت و استفاده از زبان انگلیسی تسلط  هايیمهارتمحصل بايد بر 

 داشته باشد.

 دانشگاهنقش محصل در قبال  .2-4-1

 و دنیای واقعی  گاهدانشدیوار بین دن از بین بر .1

ی تواند در مراکزی که به رشتهجهت افزايش کارايی و کاربرد علوم در دنیای واقعی، محصل می

تحصیلی او مرتبط هستند، داوطلبانه به فعالیت مشغول شود و تجربیات دنیای واقعی را کسب 

حتوای درسی و ی خود را در صنف درسی مطرح نموده، باعث غنامندی مهای تازهکرده و آموخته

 نوآوری در اين زمینه گردد.
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 تحقیق .2

با بازنگری و بررسی عملكردهای بسیاری از موضوعات پیشین و تطبیق  توانندمیمحصالن 

 و پژوهش نمايند. تحقیقی با علم روز و اصالح آن کمكی به عرصه هاآنی دوباره

 دانشگاهدر  هابندیجناحو  هاتندرویجلوگیری از  .۳

 از افراط و تفريط پرهیز و استقالل فكری را در پوهنتون حفظ نمايند. محصالن بايد

 به جایگاه اساتید  گذاریارج .4

مايانگر ن اساتید وظیفه تعلیم و تربیه و انتقال دانش را به عهده دارند. ارج گذاری به مقام اساتید

 سویبهجامعه جايگاه اين قشر فراموش شود،  کههنگامیتعلیم و تربیه است.  اهمیت دادن به

 نابسامانی گام بر خواهد داشت. 

 ایجاد ارتباط سالم با محصالن دیگر  .5

منجر به ايجاد محیطی مملو از  هاآن هایايدهاحترام متقابل با ساير محصالن، نظريات و 

به دنبال خواهد داشت. در چنین  ایبرجستهدستاوردهای  طبعا صمیمت و مشارکت گرديده که 

وظیفه همه محصالن است که يكديگر را در شناخت رسالت واقعی محصل فضای ارتباطی اين 

 خود استفاده نمايند. هایظرفیتکمك نموده و از تمام 

 نقش محصل در قبال جامعه .۳-4-1

. از گذارندمی، الزامات و منافع را به اشتراک هاارزش معموال  جامعه گروهی از افرادی است که 

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه  هایعرصهدر  ایمالحظهقابلآن جايیكه پوهنتون همواره نقش 

داشته، مبدأ همه تحوالت جامعه بوده است. در واقع اصالحات اجتماعی تابعی از اصالحات پوهنتون 

نقش مؤثری ايفا نمايند و جامعه در  توانندمیاند. در اين راستا محصالن قشر آگاهی هستند که 

لیم و تربیه جامعه باشند. آنان برای اينكه بتوانند نقش خود را و تع وسازساختيك ستون مهم در 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۹ 

نمايند بايد در کنار ساير اقشار جامعه و مردم باشند. محصالن بايد  ادادرست  ایشیوهکامل و به 

اهمیت ارتباط بین يك فرد و جامعه را درک کنند. انسان متعلق به يك جامعه است و محصل 

در انزوا کامل از زندگی اجتماعی زندگی کنند.  توانندنمیصالن . محباشدمیبخش مهمی از آن 

ك قشر ي عنوانبه توانندمی، علم و ايمان را با يكديگر همراه سازند، دانشگاهاگر محصالن بتوانند در 

. محصالن امروز رهبران فردا هستند، گیرنددست، فرآيند روشنگری اجتماعی را به کردهتحصیل

اصلی  یمشغلهد وظايف خود را برای خیر جامعه خود انجام دهند. تحصیل باي هاآنبنابراين 

در اوقات فراغت، خود را  توانندمی هاآنبودن،  پرانرژیجوان بودن و  باوجوددانشجويان است؛ اما 

 در اشكال مختلف کار اجتماعی سهیم سازند.

 شند قرار ذيل است:رفاه و بهبود جامعه بايد در نظر داشته با برایکه  هايینقشآنان 

علم و دانش و هدایت فکری و اجتماعی  کارگیریبهخدمت به جامعه از طریق   .1

 مردم 

معلومات، دانش و حكمت و عملی  آوریجمعبرای رفاه و بهبود جامعه، نقش اصلی محصالن، 

 خود را بیهوده هدر دهند.  بهایگرانآنان نبايد وقت  ،ساختن آن در سطح جامعه است

، کمک به دولت در هاآنازها و مشکالت مردم و مشارکت در رفع شناخت نی .2

  هاریزیبرنامه

دهد آگاه باشد و موضع پیرامون او رخ می آنچهمحصل در بطن جامعه قرار دارد، بايد نسبت به 

 حل مشكالت و معضالت برآيد.  درصددخاصی داشته، 

 در جامعه نگریسطحیمقابله با رواج  .۳

خويش را  وتحلیلتجزيهنجام مطالعات عمومی عمیق و اجتماعی قوه محصل بايد از طريق ا

مردم جامعه خود را  ورسومآدابدر اجتماع مبارزه نمايد. محصل  نگریسطحیافزايش داده با 

 بپردازد. هاآنهای مناسب به اصالح روش کارگیریبهشناسد و بايد با می
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۱۰ 

 تقویت روحیه جمعی .4

نگاه خودگرايانه محصالن است. به اين معنا  کندمیرا تهديد امروز جامعه ما  کهایخطر جدی  

محصل بايد  کهدرصورتی. باشدمیآينده خودش  تأمینکه تمام هدف محصل از تحصیل، صرف 

و برای پیشرفت و سعادت کشورش تحصیل کند.  نسبت به جامعه خود احساس تعلق داشته باشد

خود نیز خدمت  یجامعهاهداف خويش به  با اين روحیه است که محصل در راستای رسیدن به

 .کندمی

 در مقابل انحرافات  ایستادگی .5

تا با آشنايی هر چه بیشتر از افكار  رودیماز محصالن که آينده جامعه به دست آنان است توقع 

که شايسته است به وظیفه و مسئولیت خود در قبال کشور و ملت  گونهآناسالمی  یهاشهياندو 

نجات ملت و کشور از تباهی ، از انحراف آن آموختگاندانشو  دانشگاهنجات  هچراکعمل کنند 

 است. 

 ماندگیعقبمبارزه با عوامل  .6

مطرح آينده اجتماع، بايد بیدار و آگاه بوده و با تمامی عوامل  یهاتیشخص عنوانبهمحصالن 

 فساد مبارزه کنند.و  تفرقه، هواهای نفسانی ،ضیتبع ؛یماندگعقب

 دین مقدس اسالم و وطندفاع از  .۱

وظیفه عموم مسلمانان و بالخصوص روشنفكران و محصالن است که برای دفاع از اسالم عزيز 

 هافرصتو دفاع از وطن خويش، از  که ضامن استقالل و آزادی است آن بخشاتیحو حفظ احكام 

 بپردازند. هاملتجامعه خود و ساير  یسازآگاهبه  استفاده نموده
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۱۱ 

 یسوادیب مبارزه با .8

را که عامل اکثر  سوادیبیمحصالن بايد در مبارزات سوادآموزی نقش فعال داشته و 

 جامعه است، کاهش دهند. هایبدبختی

 کارانه رضا هایفعالیتانجام  .۳

 های اجتماعیهمكاری با انجمنمحصل بايد در راستای کمك به جامعه خود تا حد امكان به 

از قبیل ايجاد نهادهای خیريه، کمپاين های اهدای خون، مراکز  رانهکا رضا هایبرنامه اندازیراهو 

 و غیره در سطح جامعه بپردازد.  هاکتابخانه، آموزشی

 ضداجتماعی هایفعالیتمبارزه با  .11

د برخی از افراد فاس ضداجتماعی هایفعالیتاين محصالن هستند که بايد مسئولیت مبارزه با 

 را بر عهده گیرند. 

 واد مخدر و مسکراتمبارزه با م .11

الكلی و غیره را از جامعه خود  هاینوشیدنیمحصالن بايد فداکاری کنند تا مواد مخدر و 

 کنند. کنريشه

 عمومی هایبحرانتالش برای حل  .12

ترک وطن خويش، برای  جایبهکه محصالن  رودمیدر صورت رخداد يك بحران عمومی انتظار 

 ار گیرند.کمك به جامعه خويش در رديف اول صف قر

ین يق طوربهمحصالن از نقش خود در قبال جامعه آگاه باشند و به آن عمل کنند  کهدرصورتی

موجود از جمله فاصله گرفتن پوهنتون و محیط اکادمیك از دردهای  هایآسیبشاهد کاهش 

کیفی فرهنگی، سیاسی، مذهبی، علمی و تخصصی پوهنتون  هایشاخصجامعه و در مقابل، رشد 

 .شوندمیبود که همه مردم از آن بهره مند  خواهیم
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۱۲ 

 اصول اخالقی محصالن .5-1

 هرات در قبال محصالن دانشگاهتعهدات اخالقی  .1-5-1

هدف ما فراهم  .اند جامعه جايگاه پوهنتون در کنندگانتعیین و ملى سرمايه ترينمهم محصالن

در  کارآمد و دانشمند شهروندانى خردورز، نمودن محیط آموزشی سالم برای محصالن و تربیت

 حقوق قبال در اخالقى هایمسؤولیت به بندى پاى است. بناء ایحرفه و اجتماعى معضالت گشودن

 ماست: ، مرامایحرفه شئون همه در ، محصالن

 محصالن؛ حفظ شأن و منزلت و انسانیرعايت حقوق  -

 تحصیلی؛ یهابرنامهفراهم سازی زمینه آموزش نظری و عملی در  -

 ادات محصالن جهت بهبود سیستم آموزشی؛استفاده از پیشنه -

 ؛ایحرفه و روز به دانش داراى اساتید ورزيده، از مندیبهره در محصالن حق تأمین -

آشناسازی محصالن جديدالشمول با محیط اکادمیك )پوهنتون، کتابخانه  هایبرنامهايجاد  -

 و....(، شرايط تحصیلی و مقررات؛

ه محصالن در مورد قوانین، مقررات، لوايح و ساير کامل ب و شفاف موقع، به رسانى اطالع -

 مرتبط؛ موضوعات

 استقالل از حمايت و خصوصى حريم محصالن، حفظ با صمیمى و صريح صادقانه، برخورد -

 فردى آنان؛

های ورزشی و صحت روانی برای محصالن غرض رسیدگی به صحت و ايجاد کمیته -

 مصونیت فیزيكی و روانی آنان؛

 یه در دوره لیسانس طبق سند تقنینی مربوط؛اعطاء امتیاز لیل -

 روانى محصالن؛ سالمت و امنیت آسايش، زمینه و ايجاد لیلیه امور ارزيابى -

 و ساير امكانات آموزشی؛ هاکتابخانهمناسب، فراهم سازی  فضاى تأمین -

 محصالن؛ فكرى مالكیت از حمايت -

 سودمند؛ مشاورۀ ارائه و و فكری معنوى حمايت و همدلى -
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 ؛روحیه خودباوری و تفكر مثبت در محصالنر جهت افزايش تالش د -

 اجرای تصامیم؛ و هاگیریتصمیم در مشارکت و نقد به محصالن ترغیب و نقدپذيرى -

 پذيرى اجتماعى؛ مسؤولیت و قانونمندى نظم، فرهنگ ترويج -

 ند؛م ضابطه پذيرى انعطاف و با محصالن عادالنه مواجهه امكانات، و هافرصت عادالنه توزيع -

 محصالنجلب مشارکت فعال  یهانهیزمجهت فراهم سازی اتخاذ راهكارهای مناسب  -

 های جمعی؛برای فعالیت

محصالن طبق اسناد  هایکلوپادبی، فرهنگی، علمی و  هایانجمن تأسیس از حمايت -

 مداخله؛ هرگونه دور از به و مشفقانه راهنمايى تقنینی مربوط،

ن خالق، مبتكر و محقق و معرفی آنان به مراجع باالتر های شناسايی محصالايجاد برنامه -

 غرض تقدير و تشويق؛

حق  به بندى پاى در راستای تقاضای بازار برحسبکاربردی  هایرشتهافزايش  براى تالش -

 محصالن؛  تحصیل مؤثر و مثمر

 و ورزى مهارت و يادگیرى کیفیت جهت افزايش در آموزشى هایبرنامه مستمر اصالح -

 جامعه؛ آينده و فعلی نیازهاى به پاسخگويى توانافزايش 

های شغلی ای برای محصالن جهت ارتقاء مهارتسازی ارائه خدمات شغلی و حرفهزمینه -

 های کاری برای آنان؛و ايجاد زمینه

  دانشگاهتعهدات اخالقی محصالن در برابر  .2-5-1

، رعايت نموده و باشدمی ایحرفهموارد ذيل را که شامل اصول اخالق  رودمیاز محصالن انتظار 

 با رفتاری متناسب با منزلت اجتماعی و شئونات اسالمی در پوهنتون حضور يابند:

 احترام و پايبندی به اساسات و شعائر دين مقدس اسالم؛ -

 رعايت احكام قوانین، مقررات، لوايح، تصاويب و طرزالعمل های مربوط؛ -

 نتون؛احترام به هیأت رهبری، استادان و منسوبین پوه -
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احترام متقابل به محصالن پوهنتون و برقراری روابط حسنه و اکادمیك با  -

 همصنفیان؛

 درسی؛ هایبرنامهاشتراک فعال در  -

 رعايت نظم و دسیپلین محیط اکادمیك؛  -

 در موسسه تحصیلی؛ هاسهولت، وسايل و ساير هاساختماناستفاده مسئوالنه از  -

ضی، قومی، لسانی، مذهبی و سیاسی در اجتناب از هرگونه فعالیت و مظاهر تبعی -

 محیط اکادمیك؛

اجتناب از تعرض شخصی، اذيت جنسی، هتاکی، آسیب رسانیدن به ملكیت و  -

 اجتماعی و فرهنگی؛ -علمی هایبرنامهعامه و اختالل مراسم و  هایدارايی

و يا هر عملی که باعث به خطر انداختن  -اجتناب از تهديد و آوردن فشار به ديگران  -

 سالمت فزيكی، روانی، امنیت شخصی ديگران در پوهنتون گردد؛

لی و يا هر پرهیز از خريد، فروش، استفاده و يا حمل و نقل مواد مخدر، مشروبات الك -

 مادۀ نشه آور و خطرناک؛

 ها؛غیر قانونی در محیط پوهنتون و لیلیه هایبازیدوری از قمار و  -

  -و انفجاری  زاآتشهر نوع سالح، مواد پرهیز از خريد، فروش، حمل و نقل و پخش  -

بتواند به حیث اسلحه به کار رود و يا هر چیز خطرناک که  که چیزیو يا داشتن هر 

 ممنوع اعالن شده؛ قانونا 

اجتناب از سرپیچی عمدی و آگاهانه از دستورهای مسئولین امنیتی و بی پروايی در  -

 وهنتون؛غیر مجاز در محیط پ هایجايگاهرانندگی و توقف در 

مانند: نقل همه يا يك  -سوء استفاده نكردن از آثار علمی و فكری مؤلفین ديگر  -

وظايف خانگی، نوشتن مقاالت، مونوگراف  یتهیهبخش از آثار ديگران به نام خود در 

 کتب و مواد  درسی؛ تألیفاتهای ماستری و دکتورا و يا ، تیزسهارسالهها، 

یر دقیق و ساختگی از نتايج تحقیقات علمی و وظايف عدم ارائه احصائیه و معلومات غ -

 اکادمیك؛ یشدهسپرده 
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اجتناب از جعل اسناد، اغفال، تقلب و يا استفاده بدون مجوز از اسناد، مدارک و  -

 وسايل پوهنتون؛

 عدم حضور در امتحان به عوض شخص ديگر و بالعكس؛ -

سناد غرض دستیابی به اعدم استفاده غیر قانونی از وسايل کمپیوتری و الكترونیكی  -

 و مدارک محرم پوهنحی ها يا پوهنتون؛

 هایلباسحضور يافتن با ظاهر مناسب در محیط پوهنتون و خودداری از پوشیدن  -

 نامناسب و مغاير فرهنگ و جامعه اسالمی؛ 
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 محصالن امورمعرفی معاونیت  .2

ونیت پوهنتون سه معا و يكی ازکدری وزارت تحصیالت عالی  بستامور محصالن معاونیت 

ها و ، توزيع ديپلومهای مربوط به امور محصالنپالیسیطرح  یزمینه درکه باشد میهرات 

 یهابخشنظارت از ، پوهنتون یدمهر سفمحصالن و  ، حفظ و نگهداری اسناد معتبرهاپتيترانسكر

 .نمايدیم یفهوظانجامو دادخواهی از حقوق محصالن ت ینیالتی اين معاوتشك

 ونیت امور محصالنشعار معا .1-2

 خدمتشفافیت، کیفیت،  

 (Missionرسالت ) .2-2

علمی و فرهنگی و ارائه  یهانهیزمهرات در راستای ساخت  دانشگاهمعاونیت امور محصالن 

روانی  ،فكریارتقاء سالمت خدمات مشوره دهی تحصیلی به محصالن داخلی و خارجی در جهت 

ر در نظتخصصی با  یهاآموزشآنان در کنار فرهنگی و اجتماعی علمی، بالندگی  برایجسمی و 

 .داردیبرماسالمی گام  یهاارزشکرامت انسانی و  گرفتن

 (Visionدورنما ) .۳-2

یروی با استفاده از ن ت مشارکتیمديري ینهیزمتا با ايجاد  کندیمتالش معاونیت امور محصالن 

خدمات  دهندگانارائهن يكی از بهتري و خدماتی، اداری فرايندهایارتقاء  برای محصالنجوان 

 باشد. داخلی و خارجیبه محصالن  مشوره دهی، فرهنگی و علمی
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 (Goals) اهداف .4-2

 توسعه و تولید علماهداف مرتبط به استراتیژی  .1

 ارتقای ظرفیت محصالن -

 نوين تدريس و محصل محوری هایروشنظارت بر افزايش استفاده از  -

 هایکنفرانسراک محصالن در جستجوی امكانات و تسهیل زمینه سهمگیری و اشت -

 داخلی و خارجی

آموزش و تربیه محصالن لیسانس و اهداف مرتبط به استراتیژی  .2

 لیسانسفوق

 المللیبینتبادل محصالن در بین پوهنتون ها در سطح ملی و  یزمینهفراهم ساختن  -

 شبانه با توجه به شرايط بازار کار و تقاضای موجود هایدورهايجاد  -

 به شكايات آنان موقعبه رسیدگیمحصالن و  هاینیازمندیارات و شناسايی انتظ -

 مراکز خدمات مشاوره دهی  تأسیسآگاهی دهی و  هایبرنامهايجاد  -

 فرهنگی هایفعالیت یتوسعهمسابقات داخلی و خارجی برای محصالن و  اندازیراه -

 المللیینب معتبر الكترونیكی در سطح هایکتابخانهتسهیل زمینه دسترسی محصالن به  -

 رهبری امور محصالنبهبود، ارتقاء و انکشاف اهداف مرتبط به استراتیژی  .۳

 بررسی تطبیق قوانین، مقررات، لوايح و طرزالعمل های مرتبط با محصالن -

 نظارت از چگونگی روند تطبیق عدالت و انصاف در پوهنتون -

م ان تدريسی و فراهنظم و دسیپلین، امتحانات و شورای مدير هایکمیتهارزيابی عملكرد  -

 هاآن بهترچههر  وریبهره منظوربهآوری تعديالت الزم 
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 کردن معلومات محصالن روزبهاطالعاتی جهت ثبت و  هایسیستمو  افزارهانرماستفاده از  -

 تسهیالت و امكانات رفاهی لیلیه ها ارائهنظارت بر  -

 (Values) هاارزش .5-2

هنجارها و چراغ راه برای کارکنان و محصالن  هکنندنییتعمعاونیت امور محصالن  یهاارزش

 پوهنتون هرات باشد.

 آگاهی و دانش. 1

هر چه آگاهی و دانش نسبت به امور بیشتر باشد  ،ردیگیمتوانايی از آگاهی و دانش سرچشمه 

برای کسب آگاهی و دانش  نيبنابرا ؛ابديیمفزونی انجام آن امور و خدمت به هم نوعان توانايی 

 .ميریگیمبه کار تالش خود را نهايت 

 باورهای دینی. 2

 لهیوسبه دينی از طريق ارتقاء بصیرت و بینش محصالنرشد اعتقادی و اخالقی  ما متعهد به

 زیرهپمعمول  یهایبندفیطو متعصبانه لذا از برخوردهای ؛ میباشیممختلف فرهنگی  یهاتیفعال

 .ميینمایم

 صداقت، گذشت و مدارا. ۳

 یهاخصشايكی از  و مدارا نسبت به ديگری، باگذشتهمراه  فتار، کردار نیك و صادقانهپندار، گ

خود با احترام به  یهادگاهيدعقايد و  بیانضمن  کردمهم رفتار سازمانی است. لذا سعی خواهیم 

ان و کارکن محصالنمحیط سالم جهت رشد استعدادها و خودشكوفايی  ،ديگران یهادگاهيدعقايد و 

 کنیم.فراهم هاد اين ن
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 محصالنو  کارکنان ،استاداناحترام متقابل بین . 4

با پیروی از فرهنگ حفظ شأن و منزلت افراد ريشه در فرهنگ ما دارد،  و انسانیرعايت حقوق 

، محیطی مناسب فراهم جامعه دينی و اخالقی یهاآموزهاز  یریگبهرهبـا  کردسعی خواهیم خود 

ادان، است نیرابزمینه تعامل مشترک  هانآجايگاه و منزلت و حفظ  رادین افتا ضمن احترام ب کرده

 .کارکنان و محصالن مساعد سازيم

 امنیت و عدالت اجتماعی. 5

محیطی امن، فضايی سالم و گسترش عدالت از ارکان اساسی توسعه هر سازمان و کارکنان آن 

و کارکنان گامی مهم  محصالن ا گسترش امنیت و عدالت برای تمامب کرداست. لذا سعی خواهیم 

 و رفتار سازمانی برداريم.رفتارهای بهنجار  یتوسعهدر راستای بهبود و 

 محصالنخالقیت و موفقیت . 6

 جوامعو توسعه پیشرفت يكی از عوامل نوآور و مبتكر همیشه  یهاانسانافكار نو و بديع و 

نان و کارک محصالنمشارکتی که  با فراهم کردن محیطی ما سعی خواهیم کرد،لذا  ،هستندبشری 

کارکنان گام برداريم و از اين و  رشد و ارتقاء محصالن ی نهیدرزم کنندبتوانند نظرات خود را بیان 

 .کنیمفراهم را موفقیت سازمان  طريق

 دانشگاه گذاراستیسکار گروهی میان محصالن و مجموعه . ۱

و همیاری برای محصالن امری  یهمكارجمعی در کسب تجربه و ايجاد روحیه  یهاتیفعال

جلب مشارکت  یهانهیزمضروری است. سعی ما بر اين خواهد بود که با اتخاذ راهكارهای مناسب 

 فراهم گردد.جمعی  هایفعالیتبرای  محصالنفعال 
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 محصالن خودباوری. 8

اهیم وبه رشد و خود شكافی افراد و محصالن منجر شود. لذا سعی خ تواندمیپندار مثبت از خود 

 و کارکنان احیاء و تقويت گردد نمود که هر چه بیشتر روحیه خودباوری و تفكر مثبت در محصالن

 .نجامدین یخودخواهتا جايی که به 

 لیاقت و شایستگی. ۳

ضايی با ايجاد ف کردامور بايستی بر اساس توانايی و کاردانی به افراد واگذار شود. سعی خواهیم 

 رقابت سالم و رشد سازمانی افراد محقق گردد. الزم جهت یهانهیزممناسب 

 ییگراقانونوجدان کاری و . 11

 باشدیمو قانونمندی از صفات برتر سازمانی  و نهادی تعهد، انضباط اجتماعی ،وجدان کاری

 قانونی و صفات معنوی پايبند خواهیم بود.، ، شرعیشرايط به اصول اخالقی نيترسختپس در 

 ائه خدماتارتقاء کیفیت ار. 11

خدمات ما موجب رشد و بالندگی و خودباوری محصالن در امر تحصیل و حضور مؤثر در جامعه 

کارکنان  یتوانمندسازبرای  لذا سعی خواهیم داشت در ارائه خدمات با آموزش مستمر ؛خواهد شد

 کیفیت ارائه خدمات خود را ارتقاء بخشیم.
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۲۱ 

 النامور محصاز اجراآت معاونیت  مادهشرح چند  .6-2

 تحقق اهداف پالن شده. منظوربهرهبری و مديريت پرسونل تحت اثر  .8

 .شدهتعیین معیارهایتطبیق  منظوربهطرح پالیسی های مربوط به امور محصالن  .0

 عها، نتايج امتحانات و توزيپتيها، ترانسكرنظارت از اجرای امور مربوط به توزيع ديپلوم .9

 هويت برای محصالن.ی هاکارت

 ترول از امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد شمولیت و فراغت محصالن.نظارت و کن .2

 نظم و تطبیق مقررات دسپلینی باالی محصالن. تأمیننظارت از  .0

 نظارت از امور محصالن غرض شمولیت در پوهنحی ها، لیلیه ها و اجرای امور بدل اعاشه. .6

 صالن.وارسی و نظارت از چگونگی امور مربوط به تاجیلی و تبديلی مح .۱

درسی جهت تدريس به موقع محصالن  هایاتاقنظارت و رهنمايی از امور مربوط به توزيع  .1

 در پوهنحی ها.

ها غرض آغاز دروس و اخذ امتحانات نظارت و کنترول از ترتیب و تطبیق تقسیم اوقات .3

 .پوهنحی ها در

 های ورزشی و اجتماعی محصالن در پوهنحی ها.و نظارت از فعالیت يیرهنما .82

 روپبه  هاآنمعرفی  منظوربههمكاری و رهنمايی سیستماتیك با کمیته محصالن ممتاز  .88

 خارجی. کشورهایتحصیلی در  هایگرام

اجتماعی  هایفعالیتهمكاری و رهنمايی با شورای فرهنگی پوهنتون جهت عرضه بهتر  .80

 محصالن.

 مؤسسات کنترول و نظارت از ترتیب جداول نتايج و فراغت محصالن جهت معرفی به .89

 دولتی و خصوصی.

علمی و سیمینار های محصالن در پوهنحی  هایکنفرانسسازماندهی و مراقبت از تدوير  .82

 .التحصیالنفارغهای مربوط و امتحانات دولتی 


