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پیام معاونیت امور محصالن
محصالن عزيز؛ آغاز دوره تحصیلی و نیز موفقیت شما را در ورود به عرصه جديد علم و دانش و
تهذيب ،تبريك گفته و امیدوارم اين نقطه عطف زندگی خود را همراه با بصیرتی که الزمه حیات علمی
است ،با تحرک و پويايی و نشاط و معنويت آغاز نمايید .اکنونکه وارد مرحله جديدی از زندگی خود
شدهايد ،مطمئنا قدر لحظات آن را میدانید و بااحساس مسئولیت بیشتر نسبت به آينده جامعه خود
و سرنوشت بشريت ،با فعالیت علمی و افزايش بصیرت دينی ،پیگیر تحقق اهداف متعالی خواهید بود.
پس باهمتی بلند و ارادهای استوار به برنامهريزی جامع و دقیق بپردازيد و در کنار تالش علمی و ساير
فعالیتها ،خودسازی و مراقبت از گوهر وجودی خودتان را فراموش نكنید.
پوهنتون هرات بهعنوان عضوی از خانواده تحصیالت عالی افغانستان در روشنايی برنامههای
استراتیژيك وزارت جلیله تحصیالت عالی ،باهدف ارتقاء کمی و کیفی تعلیم و تربیه در راستای اداره
علمی امور کشور به وجود آمده است .اين مرکز دانشگاهی طیف وسیعی از برنامههای آموزشی را در
مقاطع لیسانس ،ماستری بهويژه در تحصیالت تكمیلی برای محصالن داخلی و منطقهای ارائه مینمايد.
اين مرکز علمی مشوق فعالیتهای تحقیقاتی ،توسعه مرزهای دانش و طراحی فعالیتهای خالقانه
بوده و توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی را در کشور تسهیل مینمايد .شرايط حاکم بر فضای
پوهنتون مبتنی بر هدايت محصالن و مشارکت و تعامل مستمر محصالن با کارکنان و اساتید با تكیهبر
ارزشهايی چون خدامحوری ،وجدان کاری ،ارج نهادن به حقوق و کرامت انسانی ،صداقت،
ازخودگذشتگی ،خالقیت و نوآوری ،قانون مداری ،عدالتگستری و شايستهساالری است.
معاونیت امور محصالن بهعنوان بخش فعال دانشگاه هرات ،متعهد به کمك به همه محصالن در
پوهنتون میباشد .ما به شما میانديشیم تا اينكه يك بخش فعال داشته باشیم .اين معاونیت خدمات

أ

مرتبط به نظارت و هماهنگی برنامههای درسی ،فعالیتهای ورزشی ،لیلیه و بدل اعاشه ،ثبتنام
محصالن ،ارائه اسناد تحصیلی ،خدمات مشاورهای و برخی ديگر از حوزههای زندگی محصالن را ارائه
مینمايد؛ بنابراين ما اطمینان داريم که هر يك از اعضای تیم ما به توسعه فزيكی ،عاطفی ،فكری و
اجتماعی در محوطه دانشگاه کمك خواهد کرد.
و در نهايت محصالن عزيز ،زمان کنونی و تحوّالت آن ،انتظاراتی از جوانان را نیز تعريف میکند
که در دورههای گذشته وجود نداشت يا شناخته نبود .جوان محصل بايد آن تحوالت و اين انتظارات
را بهدرستی بشناسد و خود را آمادۀ سازد .نهاد پوهنتون و فضای حاکم در آن ،میتواند در اين آمادگی،
شمارا ياری دهد.
سعادت همهی شما را از خداوند متعال خواهانم!

با احترام

پوهنوال قاهره رسولی
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کتاب راهنمای محصالن
 .1مقدمهای بر پایه معرفی پوهنتون هرات
پوهنتون هرات بهعنوان مرکز تأيیدشدۀ وزارت تحصیالت عالی در غرب افغانستان در شهر
هرات موقعیت دارد که والياتی چون هرات ،بادغیس ،غور ،فراه و نیمروز را تحت پوشش قرار
میدهد.
خوشبختانه ،به اثر امنیت سرتاسری و اتحاد ،پوهنتون هرات نهتنها محصالن را از واليات فوق،
بلكه از نقاط ديگر کشور :شرق ،غرب ،جنوب ،شمال و مرکز کشور نیز تحت آموزش قرار میدهد.
بعد از سی سال فعالیت ،پوهنتون هرات بهعنوان يكنهاد برتر مصمم است تا با کادر علمی و نیروی
جوان ،پوهنحیهای ديگری را به اساس نیاز بازار ايجاد نمايد.
دانشگاه هرات در سال  896۱تأسیس ،کار تدريس و فعالیت خود را از پوهنحی ادبیات و
علوم بشری شروع و بعدا با تأسیس پوهنحیهای هنرها ،زراعت ،اقتصاد ،طب ،شرعیات و علوم
اسالمی ،انجینیری ،ساينس ،تعلیم و تربیه ،حقوق و علوم سیاسی ،کمپیوترساينس ،ژورنالیزم ،علوم
وترنری ،ادارۀ و پالیسی عامه ،ستوماتولوژی ،علوم اجتماعی و  2مؤسسة فلیال :زراعت ،تعلیم و
تربیه و اقتصاد بادغیس ،تعلیم وتربیه غور ،زراعت و تعلیم تربیه فراه ،تعلیم و تربیه نیمروز به
فعالیت علمی خويش ادامه داده است.
موجوديت جمعا  226استاد شامل کدر علمی که  901تن مرد و  881تن زن (دکتور مرد
 03تن دکتور زن  8تن ،ماستر مرد  866تن ،ماستر زن  21تن ،لیسانس مرد  899تن ،لیسانس
زن  63تن) میباشد .اين پوهنتون شامل  9معاونیت از قبیل معاونیت علمی ،امور محصالن و مالی
واداری میباشد که مجموع کارمندان اين  9معاونیت تحت تشكیل  82آمريت  809تن کارمندان
اداری  822تن کارمندان خدماتی است .تعداد محصالن همهساله در حدود  86822تن که 1293
تن ذکور و  1820تن اناث میباشد قابل ذکر است که در بخش روزانه  80889تن محصل؛ ۱919
تن ذکور و  ۱۱92تن اناث ،در بخش شبانه  380تن محصل؛  019تن ذکور و  903تن اناث ،در
بخش ماستری پوهنحی ادبیات 00تن محصل؛  01تن ذکور و  02تن اناث ،در بخش ماستری
پوهنحی اقتصاد  92تن محصل؛  02تن ذکور و  82تن اناث و در بخش کمیونتی کالج 9۱تن؛ 00
ذکور و  80تن اناث مصروف تحصیل هستند .بر عالوه تشكیالت اداری و تعداد باالی ظرفیت

۱

کتاب راهنمای محصالن
محصالن در اين پوهنتون موجوديت مرکز  PDCو  0مرکز آموزشی (مرکز آموزشی زبان انگلیسی
و کامپیوتر  ،ELCLCمرکز آموزشی کامپیوتر  ،ITCHمرکز آموزشی زبان فرانسوی ،مرکز آموزشی
زبان آلمانی و مرکز صلح ) و کتابخانه عمومی خود نشانة ترقی و رشد اين نهاد بوده میتواند.
تأسیس ديپارتمنتها و پوهنحئیهای جديدی همچون پوهنحئیهای ژورنالیزم و ارتباطات جمعی،
علوم وترنری ،ادارۀ و پالیسی عامه ،ستوماتولوژی و علوم اجتماعی نیز نشان میدهد که اين دانشگاه
مراتب ترقی و تعالی را همواره پیموده است.

 .1-1تعداد پوهنحیها ،دیپارتمنتها و کلینیکهای پوهنتون هرات
تعداد پوهنحیها 86 :پوهنحی؛ .8ادبیات و علوم بشری دوره لیسانس شامل ديپارتمنتهای :دری؛ پشتو؛ عربی ،انگلیسی؛
آلمانی و دوره ماستری ادبیات دری.
 .0هنرهای زيبا شامل ديپارتمنتهای :نقاشی؛ میناتور؛ گرافیك.
 .9زراعت شامل ديپارتمنتهای :اگرانومی؛ باغداری؛ علوم حیوانی؛ حفاظه نباتات؛ جنگالت؛
توسعه اقتصاد زراعتی؛ خاکشناسی؛ تكنالوژی مواد غذايی.
 .2اقتصاد دوره لیسانس شامل ديپارتمنت های :اقتصاد تصدی؛ اقتصاد ملی؛ بانكداری ،دوره
ماستری اداره تجارت  MBAو دوره اختصاصی يا کمیونتی کالج.
 .0طب (معالجوی).
 .6انجینیری شامل ديپارتمنتهای :سیول؛ آرکتكچر؛ مكاترونیك؛ مديريت شهری.
 .۱شرعیات شامل ديپارتمنتهای :فقه و قانون؛ تعلیمات اسالمی ذکور و اناث.
 .1حقوق و علوم سیاسی شامل ديپارتمنتهای :حقوق عامه؛ روابط بین الملل.
 .3تعلیم وتربیه شامل ديپارتمنتهای :دری؛ پشتو؛ روانشناسی؛ رياضی؛ فزيك؛ کیمیا؛
بیولوژی؛ تاريخ؛ جغرافیه؛ انگلیسی؛ تربیتبدنی؛ مشاوره.
.82کامپیوترساينس شامل ديپارتمنتهای :سافت وير؛ ديتابس؛ نتورک.
 .88ساينس شامل ديپارتمنتهای :رياضی؛ فیزيك؛ کیمیا؛ بیولوژی.
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.80ژورنالیزم شامل ديپارتمنتهای :ژورنالیزم؛ روابط عمومی شامل گرايش اقتصادی و
سیاسی.
.89وترنری (عمومی).
.82اداره عامه (عمومی).
.80ستوماتولوژی (عمومی).
 .86علوم اجتماعی شامل ديپارتمنتهای :جامعهشناسی؛ تاريخ؛ جغرافیه.
 تعداد سمسترهای درسی دانشکدههابخش روزانه 89 :دانشكده دارای  1سمستر درسی؛ دانشكده طب دارای  82سمستر تئوری
و  0سمستر عملی :دانشكده ستوماتولوژی دارای  1سمستر درسی و  0سمستر عملی؛
دانشكده علوم وترنری دارای  82سمستر درسی میباشند.
بخش شبانه :دوره لیسانس دارای  82سمستر درسی :دوره ماستری دارای  2سمستر درسی
و بخش کمیونیتی کالج نیز دارای  2سمستر درسی میباشند.
 تعداد کلینیکها ۳ :کلینیکسه کلینیك :کلینیك حقوقی؛ کلینیك صحی؛ کلینیك حیوانی.
 تعداد دیپارتمنتها ۱8 :ديپارتمنت تعداد تعمیرها 89 :تعمیر به شمول تعمیر مرکز تحقیقات علمی و تعمیر لیلیه ذکور و اناث تعداد محصالن مستحق لیلیه و بدل اعاشه 00۱1 :تن .1تعداد محصالن واجد شرایط بدل اعاشه 8120 :تن
 .2تعداد محصالن واجد شرایط لیلیه ۱۱9 :تن
 .2-1تعداد محصالن ذکور واجد شرایط لیلیه 026 :تن
 .2-2تعداد محصالن اناث واجد شرایط لیلیه 06۱ :تن
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 .1-2چارت تشکیالتی ریاست پوهنتون هرات سال 1۳۳۱
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 .1-۳رسالت پوهنتون هرات
ارائهی خدمات به مردم افغانستان از طريق:
 تولید دست آوردهای علمی

با ايجاد و تعمیم تئوریهای پیشرفته ،میتودهای تجربی و عملی ،پرو گرامهای تحقیقاتی
و تالشهای خالقانه که قلمرو علم را در بخش وسیعی از رشتههای علمی توسعه بخشد.
 آموزش علوم از طریق تداوم ،انتشار آن

پوهنتون درصدد ارتقا و فراهم آوری زمینة رشد آموزشی است ،طوری که محصالن و
اساتید دانشگاه ،دانش جديد را بتوانند خلق نمايند.
 کاربردی ساختن از طریق تبادل

از طريق تبادلهی پرو گرامهای علمی و کاربردی ،پوهنتون علم را در عمل گذاشته تا
فرصتهای جديد را به وجود آورد تا جامعه را مترقی سازد و مشكالت اجتماعی و تخنیكی
مختلف را حل نمايد.

 .1-4نقش محصل در راستای تأمین مأموریت دانشگاه
قشر محصل قشر هدفمندی است که در بستر فرصتها و امكانات پوهنتون کسب علم مینمايد
و بعد از فراغت وارد جامعه میشود .در اين پروسه تكامل ،وی با نقشهای مختلفی مواجه میگردد
که برای هر چهبهتر درخشیدن در اين نقشها اقتضاء میرود آگاهانه عمل نموده و نكات آتی را
مدنظر داشته باشد.

٥
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 .1-4-1نقش محصل در قبال خود
.1

تعیین هدف

انتخاب هدف در زندگی محصل ،موجب تمرکز قوهی فكری او میشود ،به او قاطعیت و جديت
میبخشد ،او را از سردرگمی نجات داده ،در مديريت زمان به او کمك میکند.
محصلی که هدف واالی زندگی خود را میداند ،فرصتها را میسازد و منتظر رسیدن فرصتها
نمیماند ،محصل با هدف بر اطرافیان خود تأثیر میگذارد و هدفداری به وی سرعت عمل ،انتخاب
مؤثر و صراحت خاصی میبخشد.
.2

مطالعه

دوران تحصیل بهترين فرصت برای مطالعه است ،محصل بايد در اولین روزها پس از ورود به
دانشگاه ،خود را به مسئول کتابخانه معرفی نموده بعد از ثبتنام کتابهای مورد نیاز خويش را
جستجو و دريافت نمايد.
 .۳پرسشگری
سؤال کردن پايه ی تمام پیشرفت بشر است .محصل بايد به نهادينه شدن فرهنگ پرسشگری
کمك میکند؛ همهی تالش خود را صرف پاسخ به سؤاالتی نمايد که در ذهنش شكل میگیرد.
 .4مدیریت زمان
زمان عنصری با ارزشتر از طال است ،زمان معادل عمر و زندگی انسان است .عمر آدمی و
بهخصوص بهار زندگانی (جوانی) و از آن خاصتر دوران محصلی بسیار گذرا و محدود است .پس
محصالن بايد در حد توان ،از موانعی که باعث ضیاء وقتشان میشوند دوری جويند .راهكارهای
بسیاری در مديريت زمان وجود دارد .مهمترين راهكار برای اين امر اصل اولويتبندی امور است.

٦
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 .5آگاهی از هویت خویش
هويت يعنی شاخصهای ارزيابی هر ملت ،اين شاخصها عبارتاند از -8 :دين  -0تاريخ -9
فرهنگ .محصل هر يك اين شاخصها را پیرامون ملت خود میداند و مطالعه و پرسش پیرامون
شناخت هويت از اولويتهای او میباشد.
 .6مطالعهی اندیشههای متفاوت
مطالعه و شناخت محصالن از انديشهها و جريانات فكری نهتنها باعث میشود تا با صاحبان
ديگر انديشهها ارتباطی مسالمتآمیز داشته باشند؛ بلكه باعث میگردد خود را آماده دفاع در مقابل
تهاجم انديشههای نو علیه هويت ،نمايند.
 .۱تقویت مهارتها
محصل بايد بر مهارتهايی چون کار با کامپیوتر ،اينترنت و استفاده از زبان انگلیسی تسلط
داشته باشد.

 .1-4-2نقش محصل در قبال دانشگاه
 .1از بین بردن دیوار بین دانشگاه و دنیای واقعی
جهت افزايش کارايی و کاربرد علوم در دنیای واقعی ،محصل میتواند در مراکزی که به رشتهی
تحصیلی او مرتبط هستند ،داوطلبانه به فعالیت مشغول شود و تجربیات دنیای واقعی را کسب
کرده و آموختههای تازهی خود را در صنف درسی مطرح نموده ،باعث غنامندی محتوای درسی و
نوآوری در اين زمینه گردد.

۷
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 .2تحقیق
محصالن میتوانند با بازنگری و بررسی عملكردهای بسیاری از موضوعات پیشین و تطبیق
دوبارهی آنها با علم روز و اصالح آن کمكی به عرصهی تحقیق و پژوهش نمايند.
 .۳جلوگیری از تندرویها و جناحبندیها در دانشگاه
محصالن بايد از افراط و تفريط پرهیز و استقالل فكری را در پوهنتون حفظ نمايند.
 .4ارجگذاری به جایگاه اساتید
اساتید وظیفه تعلیم و تربیه و انتقال دانش را به عهده دارند .ارج گذاری به مقام اساتید نمايانگر
اهمیت دادن به تعلیم و تربیه است .هنگامیکه جايگاه اين قشر فراموش شود ،جامعه بهسوی
نابسامانی گام بر خواهد داشت.
 .5ایجاد ارتباط سالم با محصالن دیگر
احترام متقابل با ساير محصالن ،نظريات و ايدههای آنها منجر به ايجاد محیطی مملو از
صمیمت و مشارکت گرديده که طبعا دستاوردهای برجستهای به دنبال خواهد داشت .در چنین
فضای ارتباطی اين وظیفه همه محصالن است که يكديگر را در شناخت رسالت واقعی محصل
کمك نموده و از تمام ظرفیتهای خود استفاده نمايند.

 .1-4-۳نقش محصل در قبال جامعه
جامعه گروهی از افرادی است که معموال ارزشها ،الزامات و منافع را به اشتراک میگذارند .از
آن جايیكه پوهنتون همواره نقش قابلمالحظهای در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی جامعه
داشته ،مبدأ همه تحوالت جامعه بوده است .در واقع اصالحات اجتماعی تابعی از اصالحات پوهنتون
اند .در اين راستا محصالن قشر آگاهی هستند که میتوانند در جامعه نقش مؤثری ايفا نمايند و
يك ستون مهم در ساختوساز و تعلیم و تربیه جامعه باشند .آنان برای اينكه بتوانند نقش خود را
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کامل و به شیوهای درست ادا نمايند بايد در کنار ساير اقشار جامعه و مردم باشند .محصالن بايد
اهمیت ارتباط بین يك فرد و جامعه را درک کنند .انسان متعلق به يك جامعه است و محصل
بخش مهمی از آن میباشد .محصالن نمیتوانند در انزوا کامل از زندگی اجتماعی زندگی کنند.
اگر محصالن بتوانند در دانشگاه ،علم و ايمان را با يكديگر همراه سازند ،میتوانند بهعنوان يك قشر
تحصیلکرده ،فرآيند روشنگری اجتماعی را به دستگیرند .محصالن امروز رهبران فردا هستند،
بنابراين آنها باي د وظايف خود را برای خیر جامعه خود انجام دهند .تحصیل مشغلهی اصلی
دانشجويان است؛ اما باوجود جوان بودن و پرانرژی بودن ،آنها میتوانند در اوقات فراغت ،خود را
در اشكال مختلف کار اجتماعی سهیم سازند.
آنان نقشهايی که برای رفاه و بهبود جامعه بايد در نظر داشته باشند قرار ذيل است:
.1

خدمت به جامعه از طریق بهکارگیری علم و دانش و هدایت فکری و اجتماعی

مردم
برای رفاه و بهبود جامعه ،نقش اصلی محصالن ،جمعآوری معلومات ،دانش و حكمت و عملی
ساختن آن در سطح جامعه است ،آنان نبايد وقت گرانبهای خود را بیهوده هدر دهند.
.2

شناخت نیازها و مشکالت مردم و مشارکت در رفع آنها ،کمک به دولت در

برنامهریزیها
محصل در بطن جامعه قرار دارد ،بايد نسبت به آنچه پیرامون او رخ میدهد آگاه باشد و موضع
خاصی داشته ،درصدد حل مشكالت و معضالت برآيد.
 .۳مقابله با رواج سطحینگری در جامعه
محصل بايد از طريق انجام مطالعات عمومی عمیق و اجتماعی قوه تجزيهوتحلیل خويش را
افزايش داده با سطحینگری در اجتماع مبارزه نمايد .محصل آدابورسوم مردم جامعه خود را
میشناسد و بايد با بهکارگیری روشهای مناسب به اصالح آنها بپردازد.

۹
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 .4تقویت روحیه جمعی
خطر جدی ایکه امروز جامعه ما را تهديد میکند نگاه خودگرايانه محصالن است .به اين معنا
که تمام هدف محصل از تحصیل ،صرف تأمین آينده خودش میباشد .درصورتیکه محصل بايد
نسبت به جامعه خود احساس تعلق داشته باشد و برای پیشرفت و سعادت کشورش تحصیل کند.
با اين روحیه است که محصل در راستای رسیدن به اهداف خويش به جامعهی خود نیز خدمت
میکند.
 .5ایستادگی در مقابل انحرافات
از محصالن که آينده جامعه به دست آنان است توقع میرود تا با آشنايی هر چه بیشتر از افكار
و انديشههای اسالمی آنگونه که شايسته است به وظیفه و مسئولیت خود در قبال کشور و ملت
عمل کنند چراکه نجات دانشگاه و دانشآموختگان آن از انحراف ،نجات ملت و کشور از تباهی
است.
 .6مبارزه با عوامل عقبماندگی
محصالن بهعنوان شخصیتهای مطرح آينده اجتماع ،بايد بیدار و آگاه بوده و با تمامی عوامل
عقبماندگی؛ تبعیض ،تفرقه ،هواهای نفسانی و فساد مبارزه کنند.
 .۱دفاع از دین مقدس اسالم و وطن
وظیفه عموم مسلمانان و بالخصوص روشنفكران و محصالن است که برای دفاع از اسالم عزيز
و حفظ احكام حیاتبخش آن که ضامن استقالل و آزادی است و دفاع از وطن خويش ،از فرصتها
استفاده نموده به آگاهسازی جامعه خود و ساير ملتها بپردازند.
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 .8مبارزه با بیسوادی
محصالن بايد در مبارزات سوادآموزی نقش فعال داشته و بیسوادی را که عامل اکثر
بدبختیهای جامعه است ،کاهش دهند.
.۳

انجام فعالیتهای رضا کارانه

محصل بايد در راستای کمك به جامعه خود تا حد امكان به همكاری با انجمنهای اجتماعی
و راهاندازی برنامههای رضا کارانه از قبیل ايجاد نهادهای خیريه ،کمپاين های اهدای خون ،مراکز
آموزشی ،کتابخانهها و غیره در سطح جامعه بپردازد.
 .11مبارزه با فعالیتهای ضداجتماعی
اين محصالن هستند که بايد مسئولیت مبارزه با فعالیتهای ضداجتماعی برخی از افراد فاسد
را بر عهده گیرند.
 .11مبارزه با مواد مخدر و مسکرات
محصالن بايد فداکاری کنند تا مواد مخدر و نوشیدنیهای الكلی و غیره را از جامعه خود
ريشهکن کنند.
 .12تالش برای حل بحرانهای عمومی
در صورت رخداد يك بحران عمومی انتظار میرود که محصالن بهجای ترک وطن خويش ،برای
کمك به جامعه خويش در رديف اول صف قرار گیرند.
درصورتیکه محصالن از نقش خود در قبال جامعه آگاه باشند و به آن عمل کنند بهطور يقین
شاهد کاهش آسیبهای موجود از جمله فاصله گرفتن پوهنتون و محیط اکادمیك از دردهای
جامعه و در مقابل ،رشد شاخصهای کیفی فرهنگی ،سیاسی ،مذهبی ،علمی و تخصصی پوهنتون
خواهیم بود که همه مردم از آن بهره مند میشوند.
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 .1-5اصول اخالقی محصالن
 .1-5-1تعهدات اخالقی دانشگاه هرات در قبال محصالن
محصالن مهمترين سرمايه ملى و تعیینکنندگان جايگاه پوهنتون در جامعه اند .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:
 رعايت حقوق انسانی و حفظ شأن و منزلت محصالن؛ فراهم سازی زمینه آموزش نظری و عملی در برنامههای تحصیلی؛ استفاده از پیشنهادات محصالن جهت بهبود سیستم آموزشی؛ تأمین حق محصالن در بهرهمندی از اساتید ورزيده ،داراى دانش به روز و حرفهای؛ ايجاد برنامههای آشناسازی محصالن جديدالشمول با محیط اکادمیك (پوهنتون ،کتابخانهو ،)....شرايط تحصیلی و مقررات؛
 اطالع رسانى به موقع ،شفاف و کامل به محصالن در مورد قوانین ،مقررات ،لوايح و سايرموضوعات مرتبط؛
 برخورد صادقانه ،صريح و صمیمى با محصالن ،حفظ حريم خصوصى و حمايت از استقاللفردى آنان؛
 ايجاد کمیته های ورزشی و صحت روانی برای محصالن غرض رسیدگی به صحت ومصونیت فیزيكی و روانی آنان؛
 اعطاء امتیاز لیلیه در دوره لیسانس طبق سند تقنینی مربوط؛ ارزيابى امور لیلیه و ايجاد زمینه آسايش ،امنیت و سالمت روانى محصالن؛ تأمین فضاى مناسب ،فراهم سازی کتابخانهها و ساير امكانات آموزشی؛ حمايت از مالكیت فكرى محصالن؛ -همدلى و حمايت معنوى و فكری و ارائه مشاورۀ سودمند؛

۱۲
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 تالش در جهت افزايش روحیه خودباوری و تفكر مثبت در محصالن؛ نقدپذيرى و ترغیب محصالن به نقد و مشارکت در تصمیمگیریها و اجرای تصامیم؛ ترويج فرهنگ نظم ،قانونمندى و مسؤولیت پذيرى اجتماعى؛ توزيع عادالنه فرصتها و امكانات ،مواجهه عادالنه با محصالن و انعطاف پذيرى ضابطه مند؛ اتخاذ راهكارهای مناسب جهت فراهم سازی زمینههای جلب مشارکت فعال محصالنبرای فعالیتهای جمعی؛
 حمايت از تأسیس انجمنهای ادبی ،فرهنگی ،علمی و کلوپهای محصالن طبق اسنادتقنینی مربوط ،راهنمايى مشفقانه و به دور از هرگونه مداخله؛
 ايجاد برنامههای شناسايی محصالن خالق ،مبتكر و محقق و معرفی آنان به مراجع باالترغرض تقدير و تشويق؛
 تالش براى افزايش رشتههای کاربردی برحسب تقاضای بازار در راستای پاى بندى به حقتحصیل مؤثر و مثمر محصالن؛
 اصالح مستمر برنامههای آموزشى در جهت افزايش کیفیت يادگیرى و مهارت ورزى وافزايش توان پاسخگويى به نیازهاى فعلی و آينده جامعه؛
 زمینهسازی ارائه خدمات شغلی و حرفهای برای محصالن جهت ارتقاء مهارتهای شغلیو ايجاد زمینههای کاری برای آنان؛

.1-5-2تعهدات اخالقی محصالن در برابر دانشگاه
از محصالن انتظار میرود موارد ذيل را که شامل اصول اخالق حرفهای میباشد ،رعايت نموده و
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؛ -احترام به هیأت رهبری ،استادان و منسوبین پوهنتون؛

۱۳
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 احترام متقابل به محصالن پوهنتون و برقراری روابط حسنه و اکادمیك باهمصنفیان؛
 اشتراک فعال در برنامههای درسی؛ رعايت نظم و دسیپلین محیط اکادمیك؛ استفاده مسئوالنه از ساختمانها ،وسايل و ساير سهولتها در موسسه تحصیلی؛ اجتناب از هرگونه فعالیت و مظاهر تبعیضی ،قومی ،لسانی ،مذهبی و سیاسی درمحیط اکادمیك؛
-

اجتناب از تعرض شخصی ،اذيت جنسی ،هتاکی ،آسیب رسانیدن به ملكیت و
دارايیهای عامه و اختالل مراسم و برنامههای علمی -اجتماعی و فرهنگی؛

 اجتناب از تهديد و آوردن فشار به ديگران  -و يا هر عملی که باعث به خطر انداختنسالمت فزيكی ،روانی ،امنیت شخصی ديگران در پوهنتون گردد؛
 پرهیز از خريد ،فروش ،استفاده و يا حمل و نقل مواد مخدر ،مشروبات الكلی و يا هرمادۀ نشه آور و خطرناک؛
 دوری از قمار و بازیهای غیر قانونی در محیط پوهنتون و لیلیهها؛ پرهیز از خريد ،فروش ،حمل و نقل و پخش هر نوع سالح ،مواد آتشزا و انفجاری -و يا داشتن هر چیزی که بتواند به حیث اسلحه به کار رود و يا هر چیز خطرناک که
قانونا ممنوع اعالن شده؛
-

اجتناب از سرپیچی عمدی و آگاهانه از دستورهای مسئولین امنیتی و بی پروايی در
رانندگی و توقف در جايگاههای غیر مجاز در محیط پوهنتون؛

 سوء استفاده نكردن از آثار علمی و فكری مؤلفین ديگر  -مانند :نقل همه يا يكبخش از آثار ديگران به نام خود در تهیهی وظايف خانگی ،نوشتن مقاالت ،مونوگراف
ها ،رسالهها ،تیزسهای ماستری و دکتورا و يا تألیفات کتب و مواد درسی؛
 عدم ارائه احصائیه و معلومات غیر دقیق و ساختگی از نتايج تحقیقات علمی و وظايفسپرده شدهی اکادمیك؛

۱٤

کتاب راهنمای محصالن
-

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؛ عدم استفاده غیر قانونی از وسايل کمپیوتری و الكترونیكی غرض دستیابی به اسنادو مدارک محرم پوهنحی ها يا پوهنتون؛
-

حضور يافتن با ظاهر مناسب در محیط پوهنتون و خودداری از پوشیدن لباسهای
نامناسب و مغاير فرهنگ و جامعه اسالمی؛

۱٥
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 .2معرفی معاونیت امور محصالن
معاونیت امور محصالن بست کدری وزارت تحصیالت عالی و يكی از سه معاونیت پوهنتون
هرات میباشد که در زمینهی طرح پالیسیهای مربوط به امور محصالن ،توزيع ديپلومها و
ترانسكريپتها ،حفظ و نگهداری اسناد معتبر محصالن و مهر سفید پوهنتون ،نظارت از بخشهای
تشكیالتی اين معاونیت و دادخواهی از حقوق محصالن انجاموظیفه مینمايد.

 .2-1شعار معاونیت امور محصالن
شفافیت ،کیفیت ،خدمت

 .2-2رسالت ()Mission
معاونیت امور محصالن دانشگاه هرات در راستای ساخت زمینههای علمی و فرهنگی و ارائه
خدمات مشوره دهی تحصیلی به محصالن داخلی و خارجی در جهت ارتقاء سالمت فكری ،روانی
و جسمی برای بالندگی علمی ،فرهنگی و اجتماعی آنان در کنار آموزشهای تخصصی با در نظر
گرفتن کرامت انسانی و ارزشهای اسالمی گام برمیدارد.

 .2-۳دورنما ()Vision
معاونیت امور محصالن تالش میکند تا با ايجاد زمینهی مديريت مشارکتی با استفاده از نیروی
جوان محصالن برای ارتقاء فرايندهای اداری و خدماتی ،يكی از بهترين ارائهدهندگان خدمات
علمی ،فرهنگی و مشوره دهی به محصالن داخلی و خارجی باشد.

۱٦

کتاب راهنمای محصالن
 .2-4اهداف ()Goals
.1

اهداف مرتبط به استراتیژی توسعه و تولید علم

-

ارتقای ظرفیت محصالن

-

نظارت بر افزايش استفاده از روشهای نوين تدريس و محصل محوری

-

جستجوی امكانات و تسهیل زمینه سهمگیری و اشتراک محصالن در کنفرانسهای

داخلی و خارجی

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

فراهم ساختن زمینهی تبادل محصالن در بین پوهنتون ها در سطح ملی و بینالمللی

-

ايجاد دورههای شبانه با توجه به شرايط بازار کار و تقاضای موجود

-

شناسايی انتظارات و نیازمندیهای محصالن و رسیدگی بهموقع به شكايات آنان

-

ايجاد برنامههای آگاهی دهی و تأسیس مراکز خدمات مشاوره دهی

-

راهاندازی مسابقات داخلی و خارجی برای محصالن و توسعهی فعالیتهای فرهنگی

-

تسهیل زمینه دسترسی محصالن به کتابخانههای معتبر الكترونیكی در سطح بینالمللی

 .۳اهداف مرتبط به استراتیژی بهبود ،ارتقاء و انکشاف رهبری امور محصالن
-

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

-

نظارت از چگونگی روند تطبیق عدالت و انصاف در پوهنتون

-

ارزيابی عملكرد کمیتههای نظم و دسیپلین ،امتحانات و شورای مديران تدريسی و فراهم

آوری تعديالت الزم بهمنظور بهرهوری هر چهبهتر آنها

۱۷
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-

استفاده از نرمافزارها و سیستمهای اطالعاتی جهت ثبت و بهروز کردن معلومات محصالن

-

نظارت بر ارائه تسهیالت و امكانات رفاهی لیلیه ها

 .2-5ارزشها ()Values
ارزشهای معاونیت امور محصالن تعیینکننده هنجارها و چراغ راه برای کارکنان و محصالن
پوهنتون هرات باشد.
 .1آگاهی و دانش
توانايی از آگاهی و دانش سرچشمه میگیرد ،هر چه آگاهی و دانش نسبت به امور بیشتر باشد
توانايی انجام آن امور و خدمت به هم نوعان فزونی میيابد؛ بنابراين برای کسب آگاهی و دانش
نهايت تالش خود را به کار میگیريم.
 .2باورهای دینی
ما متعهد به رشد اعتقادی و اخالقی محصالن از طريق ارتقاء بصیرت و بینش دينی بهوسیله
فعالیتهای مختلف فرهنگی میباشیم؛ لذا از برخوردهای متعصبانه و طیفبندیهای معمول پرهیز
مینمايیم.
 .۳صداقت ،گذشت و مدارا
پندار ،گفتار ،کردار نیك و صادقانه همراه باگذشت و مدارا نسبت به ديگری ،يكی از شاخصهای
مهم رفتار سازمانی است .لذا سعی خواهیم کرد ضمن بیان عقايد و ديدگاههای خود با احترام به
عقايد و ديدگاههای ديگران ،محیط سالم جهت رشد استعدادها و خودشكوفايی محصالن و کارکنان
اين نهاد فراهم کنیم.

۱۸
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 .4احترام متقابل بین استادان ،کارکنان و محصالن
رعايت حقوق انسانی و حفظ شأن و منزلت افراد ريشه در فرهنگ ما دارد ،با پیروی از فرهنگ
خود سعی خواهیم کرد بـا بهرهگیری از آموزههای دينی و اخالقی جامعه ،محیطی مناسب فراهم
کرده تا ضمن احترام بین افراد و حفظ جايگاه و منزلت آنها زمینه تعامل مشترک رابین استادان،
کارکنان و محصالن مساعد سازيم.
 .5امنیت و عدالت اجتماعی
محیطی امن ،فضايی سالم و گسترش عدالت از ارکان اساسی توسعه هر سازمان و کارکنان آن
است .لذا سعی خواهیم کرد با گسترش امنیت و عدالت برای تمام محصالن و کارکنان گامی مهم
در راستای بهبود و توسعهی رفتارهای بهنجار و رفتار سازمانی برداريم.
 .6خالقیت و موفقیت محصالن
افكار نو و بديع و انسانهای نوآور و مبتكر همیشه يكی از عوامل پیشرفت و توسعه جوامع
بشری هستند ،لذا ما سعی خواهیم کرد ،با فراهم کردن محیطی مشارکتی که محصالن و کارکنان
بتوانند نظرات خود را بیان کنند درزمینه ی رشد و ارتقاء محصالن و کارکنان گام برداريم و از اين
طريق موفقیت سازمان را فراهم کنیم.
 .۱کار گروهی میان محصالن و مجموعه سیاستگذار دانشگاه
فعالیتهای جمعی در کسب تجربه و ايجاد روحیه همكاری و همیاری برای محصالن امری
ضروری است .سعی ما بر اين خواهد بود که با اتخاذ راهكارهای مناسب زمینههای جلب مشارکت
فعال محصالن برای فعالیتهای جمعی فراهم گردد.

۱۹
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 .8خودباوری محصالن
پندار مثبت از خود میتواند به رشد و خود شكافی افراد و محصالن منجر شود .لذا سعی خواهیم
نمود که هر چه بیشتر روحیه خودباوری و تفكر مثبت در محصالن و کارکنان احیاء و تقويت گردد
تا جايی که به خودخواهی نینجامد.
 .۳لیاقت و شایستگی
امور بايستی بر اساس توانايی و کاردانی به افراد واگذار شود .سعی خواهیم کرد با ايجاد فضايی
مناسب زمینههای الزم جهت رقابت سالم و رشد سازمانی افراد محقق گردد.
 .11وجدان کاری و قانونگرایی
وجدان کاری ،تعهد ،انضباط اجتماعی و نهادی و قانونمندی از صفات برتر سازمانی میباشد
پس در سختترين شرايط به اصول اخالقی ،شرعی ،قانونی و صفات معنوی پايبند خواهیم بود.
 .11ارتقاء کیفیت ارائه خدمات
خدمات ما موجب رشد و بالندگی و خودباوری محصالن در امر تحصیل و حضور مؤثر در جامعه
خواهد شد؛ لذا سعی خواهیم داشت در ارائه خدمات با آموزش مستمر برای توانمندسازی کارکنان
کیفیت ارائه خدمات خود را ارتقاء بخشیم.

۲۰
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 .2-6شرح چند ماده از اجراآت معاونیت امور محصالن
.8

رهبری و مديريت پرسونل تحت اثر بهمنظور تحقق اهداف پالن شده.

.0

طرح پالیسی های مربوط به امور محصالن بهمنظور تطبیق معیارهای تعیینشده.

.9

نظارت از اجرای امور مربوط به توزيع ديپلومها ،ترانسكريپتها ،نتايج امتحانات و توزيع

کارتهای هويت برای محصالن.
.2

نظارت و کنترول از امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد شمولیت و فراغت محصالن.

.0

نظارت از تأمین نظم و تطبیق مقررات دسپلینی باالی محصالن.

.6

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

.۱

وارسی و نظارت از چگونگی امور مربوط به تاجیلی و تبديلی محصالن.

.1

نظارت و رهنمايی از امور مربوط به توزيع اتاقهای درسی جهت تدريس به موقع محصالن

در پوهنحی ها.
.3

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

در پوهنحی ها.
 .82رهنمايی و نظارت از فعالیتهای ورزشی و اجتماعی محصالن در پوهنحی ها.
 .88همكاری و رهنمايی سیستماتیك با کمیته محصالن ممتاز بهمنظور معرفی آنها به پرو
گرامهای تحصیلی در کشورهای خارجی.
 .80همكاری و رهنمايی با شورای فرهنگی پوهنتون جهت عرضه بهتر فعالیتهای اجتماعی
محصالن.
 .89کنترول و نظارت از ترتیب جداول نتايج و فراغت محصالن جهت معرفی به مؤسسات
دولتی و خصوصی.
 .82سازماندهی و مراقبت از تدوير کنفرانسهای علمی و سیمینار های محصالن در پوهنحی
های مربوط و امتحانات دولتی فارغالتحصیالن.
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