
                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۲۲ 

آمريت انسجام  وبست آمريت امور محصالن  دومعاونیت امور محصالن در تشكیل اداری خود 

که تمام امور مربوط به محصالن و فارغان  دارد ديريتبست م 2و  بست مديريت عمومی ۱ ،خدمات

 .دارندعهدهرا به 

 بخش محصالن هاییتهکم .۱-2

در بخش معاونیت امور محصالن تحت رياست معاون امور محصالن کمیته امتحانات سمستروار، 

مديران  شورای، دسپلین کمیته نظم و، کمیته امتحانات بخش شبانه، کمیته امتحانات اختصاصی

حل یته کم ،ارتقاء ظرفیتکمیته تحقیق، کمیته ارتباطات،  کمیته ،، کمیته فرهنگییتدريس

 است. فعال بوده منازعات و غیره

 یدگی( رسدر سطح پوهنحی ها مختلف امتحانات هاییتهکم) نظم دهی امتحانات یهادر بخش

صالن دان بخش محو کارمن استادان دسپلین( با اعضايی از کمیته نظم وها )نظمییب به مشكالت و

 فعالیت دارند.

 

 

 

 

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۲۳ 

 1۳۳۱سال  چارت تشکیالتی معاونیت امور محصالن .8-2



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۲٤ 

 شرح وظایف هر بخش .۳-2

 آمریت امور محصالن .1-۹-2

عمومی  هایيريتکارهای مد یکنندهیکننده و بررسعنوان نظارتآمر امور محصالن به

مريت محصالن در باشد؛ همچنان آراجستريشن، تهیه اسناد تحصیلی، امور فارغان و ورزش می

 :کندیذيل اجراآت م یهابخش

 تحصیلی و ... هایينههز، کمكهایهمعرفی محصالن ممتاز به بورس .8

منظور حصول نهايی سمستر محصالن پوهنحی ها به کنترول از جريان امتحانات وسط و .0

 اطمینان از روند شفاف امتحانات.

 شكاران.و حل مشكالت ورز یو بررس دانشگاهول کمیته ورزشی ئمس .9

 درسی و امتحانات پوهنحی ها. یهابررسی از ترتیب و تطبیق تقسیم اوقات .2

ستر و امتحانات سم دسپلین، کمیته امتحانات اختصاصی، شبانه نظم و هاییتهمنشی کم .0

 وار.

 راجستریشن ثبت و مدیریت عمومی .1-1-۹-2

 :کندیذيل اجراآت م یهااين مديريت در بخش

به پوهنحی های  هاآنشده جهت معرفی یهتهپالن  محصالن جديدالشمول مطابق نامثبت .8

 مربوطه.

يلی محصالن با شمول بخش و تبدطی مراحل اسناد شمولیت مجدد، تاجیل، منفكی  .0

 .و مقرراتشبانه طبق قانون 

 آن. ی درستو نگهدارحفظ  منظوربهتحصیلی محصالن  و سوابقیم اسناد و تنظترتیب  .9

یفیت و اکبمعلوماتی جهت ايجاد سیستم معلوماتی  به مديريت بانك نامثبتترتیب اوراق  .2

 .مؤثر



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۲٥ 

آن به شعبات  و ارجاعيگر اسناد تحريری و د، مكاتیب هااستعالمترتیب پیشنهادات،  .0

 مربوطه جهت اجراآت بعدی.

 نامور محصالی هفته وار، ماهوار، ربع وار و ساالنه در مطابقت با پالن آمريت هاپالنترتیب  .6

 شده.بینییشپجهت رسیدن به اهداف 

 شود.یماجرای ساير وظايف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه سپرده  .۱

 مدیریت عمومی امور فارغان  .2-1-۳-2

قرار ذيل ايفای وظیفه فراغتشان  یدتائ بررسی اسناد فارغان و یهااين مديريت در بخش

 نمايد:می

به و ارجاع آن وم های فارغان درخواست دهنده ديپلتمامی فورمید تائو  کنترول چك، .8

 ائیدی.منظور گرفتن تمعاونیت امور محصالن به

هرت ش یهابا کتاب هاآنوم و مطابقت لبرای اخذ ديپ شدهیلهای تكمفورم یدتائکنترول و  .0

 فارغان.

 ها به کتابخانه مرکزی پوهنتون و مقام محترم وزارتنوگرافوم هاییستارسال لو  یدتائ .9

 هاآن نمودنمكتوب  های پرنت شده وديپلوم ترانسكريپت و یدتائ .2

 مدیریت عمومی تهیه اسناد تحصیلی .۳-1-۳-2

 نمايد:یايفای وظیفه م يلتحصیلی فارغان قرار ذ یسندها یباين مديريت در قسمت تهیه و ترت

 شده درخواست ديپلوم یدتائ های طی مراحل شده وکنترل و چك فورمه .8

 لعمل های وزارت تحصیالت عالیطرزا مقررات و، ديپلوم مطابق به لوايح یهچاپ و ته .0

فارمت  ینو همچن یسیفارمت های ديپلوم های دری و انگل یروزرسانترتیب و به، طرح .9

 وزارت تحصیالت عالی ینمطابق به معیارها و قوان یسیهای ترانسكريپت های دری و انگل

 تشخیص اسناد تحصیلی غیرقانونی منظوربهيتابیس دشده به يعتوزثبت ديپلوم های  .2

 ده حسابپروسه شفاف و  منظوربهيل قیمت پول ديپلوم ها از تحو و نظارتنترول ک .0



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۲٦ 

 مدیر اجرائیه معاونیت امور محصالن .4-1-۹-2

 :کندیذيل اجراآت م یهااين مديريت در بخش

 های روزمره معاونیت امور محصالن با کارکنان و ساير مراجعینگرام ها و پروتنظیم مالقات .8

 هاالس معاونیت امور محصالن جهت ثبت تصامیم و فیصلهترتیب آجندا و اشتراک در مج .0

 ربط غرض تطبیق وها و هدايات معاونیت امور محصالن به شعبات ذیتكثیر اوامر، فیصله .9

 هاآنپیگیری از اجراآت 

امور سیستم  سازماندهیمربوطه جهت  هایکارتنها و تنظیم و فهرست اسناد در فايل .2

 فايلینگ معاونیت امور محصالن

جهت  هاآنبندی ها، پیشنهادات و گزارشات وارده و درجهطالعه و تحلیل يادداشتم .0

 پیشكش به معاونیت امور محصالن

( جهت اکمال اجناس و قرطاسیه باب مورد ضرورت برای معاونیت امور 3ترتیب )ف س  .6

 محصالن

ادارات ها و مكاتیب غرض اجراآت و انجام امور کاری واداری تحرير پیشنهادات، استعالم .۱

 ربطذی

 و پروگرام ماستری فارغان امور مدیریت اجرائیه .5-1-۹-2

قرار ذيل ايفای وظیفه  و مقرراتمطابق به لوايح  امور فارغاناجرای  اين مديريت در بخش

 نمايد:یم

 صورتهبکتاب به تفكیك هر پوهنحی  به شكلی بندو بستهیب لیست فارغان و ترتتهیه  .8

 جداگانه.

 یسی.و انگلی ملی هازبانسكريپت به طی مراحل ديپلوم و تران .0

 نظورمبهیم تمام اسناد مربوط به فارغان به تفكیك پوهنحی ها و تنظوارسی از ترتیب  .9

 ی درست آن.و نگهدارحفظ 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۲۷ 

ارائه  منظوربهيق فراغت محصالن و تصدهمكاری در طی مراحل فورم های کاريابی  .2

 معلومات به مراجع مربوطه.

 ئیوی فارغان پوهنتون/ موسسه تحصیالت عالی به مراجع مربوطه.ارقام احصا و ارائهترتیب  .0

 

 مدیر آمار و احصائیه محصالن .6-1-۹-2

 :کندیذيل اجراآت م یهااين مديريت در بخش

 منظورثبت فورم راجستر با شهرت محصل از زمان مكتب الی شمولیت در پوهنتون به .8

 ايجاد يك سیستم معلوماتی مؤثر و باکیفیت

 منظور ثبت ارقام و معلومات محصالنهای خاص ديتابیس بهطرح و ترتیب فارمت  .0

 آوری معلومات مورد ضرورتارتباط با ساير شعبات جهت جمع تأمین .9

 موقعمنظور ارائه گزارشات بهها بهتنظیم و ترتیب احصائیه .2

 ثبت نمرات محصالن، درج فوتو و توزيع کارت هويت برای محصالن، استادان و کارمندان .0

 ربطموقع به مراجع ذیمنظور ارائه گزارشات بهها بههترتیب احصائی .6

 ايجاد هماهنگی با مسئولین سیستم مرکزی ديتابیس غرض بهبود کیفیت .۱

 مصونیت تأمینمنظور حفظ و نگهداشت اسناد مربوط به شكل سافت کاپی به .1

شده در ديتابیس غرض ارائه آن به مقام شده و معلومات ثبتآوریتوحید ارقام جمع .3

 وطهمرب

 

 

 

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۲۸ 

 آمریت انسجام خدمات محصالن .2-۹-2

 هایيريتمدکارهای  یکنندهیبررسو  کنندهنظارت عنوانبه انسجام خدمات محصالنآمر 

 )میديا سنتر( هارسانهمرکز  ی وورزشامور  ترينر آموزش مهارت، کلینیك آموزش حقوقی،عمومی 

 :کندیمجراآت ذيل ا یهابخشدر  انسجام خدمات محصالن؛ همچنان آمريت باشدمی

 هایفعالیتمحصالن غرض اشتراک در  کار رضامديريت و نظارت ايجاد گروپ های  .8

 اجتماعی و فرهنگی.

اکادمیك، محیط پوهنتون  با زندگیآشناسازی محصالن جديدالشمول  هایکمیتهايجاد  .0

 و کتابخانه، شرايط تحصیلی و مقررات.

تحقیق،  هایروشهت آشناسازی با علمی برای محصالن ج هایمشاوره هایکمیتهايجاد  .9

 آنان. هایمهارتمديريت زمان و انكشاف 

محصالن خالق، مبتكر و محقق و معرفی آنان به رهبری  شناسايی هایبرنامهايجاد  .2

 پوهنتون و وزارت غرض تقدير و تشويق.

شغلی  هایمهارتبرای محصالن جهت ارتقاء  ایحرفهارائه خدمات شغلی و  سازیزمینه .0

 کاری برای آنان. هایزمینهاد و ايج

به صحت و  رسیدگیورزشی و صحت روانی برای محصلین غرض  هایکمیتهايجاد  .6

 و روانی آنان. یفزيك مصونیت

میان محصلین و نظارت از  زندگیايجاد کمیته خدمات لیلیه غرض ايجاد فضای سالم  .۱

 .هاآنکمیت و کیفیت مینوی غذای 

 ینتأمو  زندگیفضای سالم  تأمینت محصلین غرض مديريت و ايجاد کمیته حل منازعا .1

 داخلی پوهنتون. ديسیپلیننظم و 

 

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۲۹ 

 مدیریت عمومی خالقیت و نوآوری )ابتکار( .1-2-۹-2

 :کندیمذيل اجراآت  یهابخشاين مديريت در 

تحقیق در سطح  هایگروهابتكارانه و خالقانه استادان، محصلین و  هایفعالیتبررسی  .8

 الی.پوهنتون و موسسه تحصیالت ع

و نیروهای خالق و مبتكر در سطح پوهنتون يا موسسه تحصیالت  هاظرفیتشناسايی  .0

 .هاآنعالی غرض حمايت و تشويق 

و ابتكارات به وجود آمده در سطح پوهنتون  هانوآوریثبت مشخصات، اهمیت و چگونگی  .9

 غرض چاپ و نشر آن.

ل مسائل غرض حصو علمی، طبی، تكنالوژيكی، زراعتی و غیره مسائلبررسی کشفیات  .2

 اطمینان از حقیقت و اهمیت آن.

و  هاخالقیتتالش در جلب همكاری نهادهای داخلی و خارجی برای تقويه و حمايت  .0

 در پوهنتون. هانوآوری

و سیمینار های مبنی بر خالقیت و نوآوری جهت آگاهی عامه و  هانمايشگاه اندازیراه .6

 ايجاد انگیزه.

و افرادی خالق و مبتكر جهت انكشاف،  هاگروهالزم برای  یهازمینهو  هاسهولتايجاد  .۱

 .المللیبیندر سطح ملی و  هاآنترقی و ثبت جايگاه علمی و تخصصی 

 مدیریت عمومی کلینیک آموزش حقوقی .2-2-۹-2

 :کندیمذيل اجراآت  یهابخشاين مديريت در 

تحت نظر  نظری و عملی صورتبهآموزشی اجراات در قضايای مدنی  هایبرنامهبرگزاری  .8

 اساتید و وکالی مدافع.

نظری و عملی تحت نظر  صورتبهآموزشی اجراات در قضايای جزائی  هایبرنامهبرگزاری  .0

 اساتید و وکالی مدافع.



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۳۰ 

تخصصی عدالت اطفال در مراکز اصالح و تربیت  هایمهارتآموزشی  هایبرنامهبرگزاری  .9

 و شوراهای محلی.

ر مختلف جامعه در سطح مكاتب و ساير محالت آموزشی برای اقشا هایکارگاهتدوير  .2

 جهت آگاهی دهی عامه.

عدلی در روند اجراات جزائی و مدنی  طبتدوير ورکشاپ های طب عدلی پیرامون نقش  .0

 برای محصلین.

 قانونی در قضايای جزايی و مدنی افغانستان. رسیدگیها پیرامون اصول تدوير ورکشاپ .6

وراهای قريه، اطفال محجوز، والدين اطفال محجوز و ش هااربابآگاهی دهی حقوقی برای  .۱

 .هادارااليتامو 

تدوير محاکم تمثیلی توسط کارآموزان کلینیك حقوقی و انجام کارهای ساحوی در ادارات  .1

 عدلی و قضائی.

عملی و تحقیقی  هایفعالیتايجاد هماهنگی با ادارات عدلی و قضائی جهت پیشبرد  .3

 .فارغانمحصلین و 

 امور ورزشی مدیریت عمومی .3-2-۹-2

 :کندیمذيل اجراآت  یهابخشاين مديريت در 

ورزشی مطابق به اهداف استراتژيك پوهنتون جهت رشد سالم بدنی  هایپالنترتیب  .8

 محصالن

های پوهنتون هرات غرض ايجاد طرح پالن مسابقات ورزشی بهاری و خزانی میان پوهنحی .0

 رقابت سالم ورزشی

 ظورمنبهورزشی در پوهنتون  هایرشتهو انكشاف  های مشخص پیرامون رشدطرح پالیسی .9

 سكتور خصوصی باالی محصالن مستعد هایگذاریسرمايهو  هاکمكجلب و جذب 

ورزشكاران از استندردهای  باخبریاصل اخالقی جهت  حیث منترويج قوانین ورزشی  .2

 جديد

 پوهنتوندر  استعدادهاانكشاف  منظوربهورزشی شقوق مختلفه سپورت  هایتیمايجاد  .0



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۳۱ 

موسمی در سطح پوهنتون جهت انتخاب ورزشكاران  هایتورنمنت اندازیراهتنظیم و  .6

 تیم منتخب پوهنتون براینخبه 

 هاتورنمنتورزشی ستندرد غرض تدوير مسابقات و  هایمیدانساختن  مادۀتنظیم و آ .۱

 ورزشی در پوهنتون هرات هایرقابت سالم و هماهنگی بین تیمايجاد فضای  .1

 بدنیتربیترتباطات کاری جهت مساعی مشترک با رياست المپیك و ا تأمین .3

مشترک با کمیته ملی المپیك  طوربهتدوير سیمینارها، ورکشاپ ها و ساير موضوعات  .82

 انكشاف ورزش در بین محصالن منظوربه

 )میدیا سنتر( هارسانهمدیریت عمومی مرکز  .4-2-۹-2

 :کندیمذيل اجراآت  یهابخشاين مديريت در 

 رهنمايی محصلین در درايو، تلويزيون و مطبعه نشراتی غرض انجام کار عملی آنان. معرفی و .8

نظارت و کنترول امور راديو، تلويزيون و مطبعه نشراتی پوهنحی غرض عرضه خدمات  .0

 .ایرسانه

برای محصالن و خبرنگاران جهت ارتقاء  ایرسانهتدوير سیمینار های معلوماتی و آموزش  .9

 .هاآنظرفیت 

و  هاآموزش، هاکنفرانسچاپی، تصويری و صوتی غرض تدوير  هایرسانهی با هماهنگ .2

 کارآموزی محصالن.

در رابطه به استفاده معقول از وسايل مربوط به راديو، تلويزيون و  رهنمودهاترتیب و تنظیم  .0

 ساير مطبعه های نشراتی.

مطبعه از مدرک اعالنات و تالش در جهت افزايش عوايد داخلی راديو، تلويزيون و  ريزیبرنامه .6

 تجارتی.

 .هارسانهدر مرکز  ایرسانه موردنیازپیشنهادات غرض تهیه و تدارک وسايل و تجهیزات  ارائه .۱

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۳۲ 

 معلم ورزش .5-2-۳-2

 :کندیمذيل اجراآت  یهابخشاين مديريت در 

الی  8911 هایسال) فوتبال، فوتسال، شطرنج یهارشته ورزشی در یهاجامبرگزاری  .8

8938) 

( در بخش 896۱افتتاح پوهنتون ) ورزشی جام محصل از آغاز دور مسابقاتولین برگزاری ا .0

 در رشته شطرنج 8938-8913قشر زنان سال 

مختلف از قبیل فوتبال؛ والیبال  یهارشتهدر  سالههمهبرگزاری مسابقات جام محصل  .9

 در دو سمستر سالهمهمستمر و  طوربهشطرنج 

 بست ترینر شغلی .6-2-۹-2

 :کندیذيل اجراآت م یهااين مديريت در بخش

تهیه و تنظیم مواد آموزشی و تدارکات ورکشاپ ها در زمینه آموزش مهارت های نوشتن  .8

(، درخواستی وظیفه و فنون مصاحبه به محصالن و فارغ التحصیالن cvخلص سوانح)

 پوهنتون.

آموزش و رهنمای محصالن در راستای اخالق، مبانی، اصول وظوابط کار جهت آگاهی از  .0

 وق و مكلفیت های کاری.حق

ی شغلی،بازار کار کارفرمايان و نهادهای کارآفرين هافرصتآموزش و ارائه معلومات در مورد  .9

 دولتی و خصوصی.

در نهاد های دولتی و خصوصی طبق ) internshipمعرفی محصلین برای کارآموزی ) .2

 تحصیلی آنان. هایرشته

ر علمی در محیط های کاری، رهنمای و ارائه معلومات برای محصلین هنگام سی .0

 تخنیكی،حرفوی و علمی کشور.
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۳۳ 

 معاونیت امور محصالن  یدستاوردها .11-2

اين معاونیت در طی مدت چهار سال اخیر کاری خويش دستاورد های مختلفی در زمینه های 

 علمی، فرهنگی، اداری و ورزشی داشته است:

 دستاورد های علمی (1

 

از طريق  ؛893۱)شهروند فعال( در سال  Active Citizen اولین دور برنامه آموزشی .8

سال از طرف سفارت  گانه برای مدت يكپوهنحی های شانزدهمحصالن اين برنامه 

 .بینندانگلیستان توسط معاونیت امور محصالن و اساتید پوهنتون هرات آموزش می

در   British Councilبه )شهروند فعال( Active Citizenگروپ از محصالن  2معرفی  .0

 پروژه  80ل و ارائه کاب

به رياست معارف، امور زنان، رياست   Active Citizenارائه و تطبیق پروژه های محصالن .9

 صحت عامه، ندای زن، راديو صدای جوان و دفاتر خارجی

 نمحصال توسط افغانستان واليت 92 بین فرهنگی تبادل نمايشگاه اولین برگزاری .2

 .8931 فعال شهروند

 توسط محصالن پوهنحی حقوق Hult Prizeبقات کسب مقام اول در مسا .0

کسب مقام دوم تیم حكمیت تجارتی پوهنتون هرات در مسابقات بین المللی با حضور  .6

 تیم خاورمیانه در کشور بحرين 08

معرفی محصالن بخش روزانه پوهنحی حقوق و بخش روزانه و شبانه پوهنحی شرعیات  .۱

 به کورس ستاژ قضايی

به  X-changeپوهنحی اقتصاد و علوم اجتماعی در برنامه معرفی سه تن از محصالن  .1

 برای مدت يك سمستر 893۱کشور هسپانیا در سال 

 داخلی بورسیه به اناث بخش از محصل سه معرفی .3

 آموزش برنامه به شدن معرفی بورسیه به وزارت طرف از که محصالنی از تن 33 معرفی .82

 انگلیسی زبان
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۳٤ 

 هایريیس حضور با ها پوهنحی اجرايیه و تدريسی انمدير برای آموزشی سیمینار برگزاری .88

 توزيع و هاکتاب ترتیب روند بخشیدن تسريع منظوربه ها ديپارتمنت آمران و پوهنحی

 فارغان به اصلی سندهای

 

 دستاورد های فرهنگی (2

 

در  حضور والی صاحب واليت هرات و اراکین بلند پايه بابرگزاری جشن فراغت عمومی  .8

 1397 سال

مشاور ارشد رياست  اری جشن فراغت عمومی با حضور وزير محترم تحصیالت عالی،برگز .0

در  آب، روسای محترم تحصیالت عالی و اراکین بلند پايهو صاحب انرژی  جمهوری، وزير

 8936 سال

با حضور وزير صاحب محترم تحصیالت عالی، مشاور ارشد برگزاری جشن فراغت عمومی  .9

 8930 در سال تحصیالت عالی و اراکین بلند پايهرياست جمهوری، روسای محترم 

 نامهگاه ،نامهماه نامههفته قبیل از محصالن امور معاونیت بخش در جرايد ايجاد .2

 ن، روز زن، روز مادر، روزهای مذهبیحافل از قبیل روز معلم، جشن محصالتدوير م .0

 تهای اناث پوهنتون هراخوانی بین تیمبرگزاری مسابقات درسی و کتاب .6

 اناثمحصالن لب برای  کامپیوترايجاد کتابخانه و  .۱

 

 دستاورد های اداری (۳

 

شده در وزارت تحصیالت عالی برای قطعه ديپلوم انگلیسی ثبت 0222تهیه و ترتیب  .8

 لیسانس  دوره 893۱فارغان 

شده در وزارت تحصیالت عالی برای قطعه ديپلوم انگلیسی ثبت 2229تهیه و ترتیب  .0

 های لیسانس و ماستریدوره 8936فارغان 

 8930قطعه ديپلوم انگلیسی برای فارغان سال  0192تهیه و ترتیب  .9

 8930قطعه ترانسكريپت انگلیسی برای فارغان سال  0192تهیه و ترتیب  .2

 و مقررات، لوايح اساس بر انگلیسی و دری های ترانسكريپت های فارمت ترتیب و طرح .0

 عالی تحصیالت وزارت های طرزالعمل
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۳٥ 

ترتیب فارمت کتاب نتايج فارغان بر اساس لوايح، مقررات و طرزالعمل های وزارت طرح و  .6

 تحصیالت عالی

تهیه ديتابیس عمومی برای معاونیت امور محصالن برای اولین بار برای کنترول بهتر امور  .۱

 کاری و تبديل کردن سیستم کاغذی به سیستم الكترونیك

 تحصیالت عالی وزارت ديتابیس در انکارمند محصالن و استادان، تمامی ثبت .1

کمیته کاری در بخش معاونیت امور محصالن از قبیل فرهنگی، ارتباطات،  86ايجاد  .3

 تحقیق، ارتقاء ظرفیت حل منازعات و غیره

 های مختلف در سطح لیلیه اناثايجاد کمیته .82

اخذ امتحان کانكور اختصاصی توسط کمیته اختصاصی تحت رياست معاون  برگزاری و .88

 های پوهنحی در محصالناز  تن 8322 از بیشپوهنتون هرات برای صالن مح امور

 8932/8930در سال  تربیه و تعلیم و شرعیات هنرها، زراعت، انجینری،

تن از  8222اختصاصی تحت رياست معاون امور محصالن برای  برگزاری و اخذ کانكور .80

  8932متقاضیان کانكور در واليت غور و فراه در سال 

 الحال تا پوهنتون فراغت سال اولین از فارغان رآما ترتیب .89

 لیسانس رتبه تثبیت برای وزارت به هاگراف منو ستیل ارسال و ثبت .82

 

 دستاورد های ورزشی (4

 

 893۱و  8930،8936طی سالهای  های اناث پوهنتوناندازی مسابقات ورزشی بین تیمراه .8

و  8936طی سالهای  طرنجش و فوتسال فوتبال، هایرشته در ورزشی هایجام برگزاری .0

893۱ 

در  شطرنج رشته در زنان قشر بخش در محصل جام ورزشی مسابقات دور اولین برگزاری .9

 893۱و برگزاری مجدد آن در سال  8936سال 

 سالههمه فوتسال رشته در محصل حذفی جام مسابقات دور اولین برگزاری .2

 کلپ مسابقات در هاآن اشتراک و والیبال فوتسال، فوتبال، منتخب هایتیم ترتیب و تنظیم .0

 893۱و 8936های طی سال آزاد های
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۳٦ 

 هاالعمللوایح و طرزمقررات،  .11-2

 الیحة کریدت .1-11-2

 چهارم مادۀ 

کريدت و حداکثر آن مربوط به طول دوره تحصیلی  896لیسانس  یدورهها در حداقل کريدت

مكلف به تكمیل تمام  محصل .نمايدنمیکريدت در يك سمستر تجاوز  08رشته مربوطه بوده و از 

 .باشدمیهای پیشنهاد شده ديپارتمنت يا پوهنحی کريدت

 نهممادۀ 

محصالنی  استثنای باشد )بهمی( کريدت 8۱-08مكلفیت درسی محصل در يك سمستر ) -8

 که قرضدار سمستر قبلی اند(.

ه مربوطمحصل تا دو هفته پس از ثبت کريدت ها در تفاهم با استاد مشاور و ديپارتمنت  -0

 8۱) حداقلآنكه تعداد کريدت ها از  شرطبهنمايد،  نظرصرفاز تعقیب يك يا دو مضمون  تواندمی

 نیايد. ترپايینکريدت( 

 چهاردهم مادۀ 

به داليل معقول  باريكتحصیلی برای يك سال و صرف  یدورهدر طول  تواندمیمحصل  – 8

 سمستر و يا الی قبل از آغازيری خود را تاجیل اخذ نمايد. در اين صورت بايد درخواست تحر

طی مراحل نمايد. تقاضای مذکور در صورت موافقه ی پوهنحی مربوطه  از سمستر چهارم یهفته

 .شودمیو منظوری رياست پوهنتون پذيرفته 

شديد  هایآسیبناگوار يا غیرمترقبه متحمل  یحادثههرگاه محصل در اثر وقوع کدام  – 0

که باعث غیابت مسلسل شده و نتواند نصاب حاضری را تكمیل کند و اين  جسمی و روانی گردد

 در اين صورت ،حالت برای پوهنحی به اساس شواهد عینی معلوم باشد و مورد تائید آن قرار گیرد
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۳۷ 

ه محصل محاسب یسالهيكمدت چنین غیابت به اساس تصويب شورای علمی پوهنحی به تاجیل 

 .گرددمی

وضع حمل نتوانند نصاب حاضری را تكمیل نمايند و  بر بناکه  متأهلث برای محصالن انا – 9

 ايناين حالت برای پوهنحی به اساس شواهد عینی معلوم باشد و مورد تائید آن قرار گیرد در 

ل محص یسالهيكمدت چنین غیابت به اساس تصويب شورای علمی پوهنحی به تاجیل  صورت

 .شودمیمحاسبه 

شورای علمی و عذر معقول تاجیل برای با دوم در اثر حوادث غیرمترقبه  در صورت تقاضای – 2

 .نمايدمیاتخاذ پوهنتون تصمیم 

 هم هجده مادۀ

فیصد حاضری در  هفتادوپنج. باشدمیحتمی  کورستكمیل نصاب حاضری در مضمون و يا 

 .شودمیدانسته مضمون مربوطه ساعات درسی شرط شمول در امتحان نهايی 

 و دوم بیست مادۀ

محصل در يك و يا چند مضمون که کمتر از نصف کريدت های همان سمستر  هرگاه – 8

قادر به اخذ نمره کامیابی نگردد در همان مضمون يا مضامین ناکام محسوب محروم، غايب و  ،باشد

دی با بع سمسترهایبین دو سمستر و يا در  هایرخصتیگرديده و برای تكمیل مضامین ناکام در 

 سلسل از امكانات ذيل استفاده گردد:رعايت ت

نظر به تعداد مضامین که در آن نمره کامیابی اخذ ) ایچهارهفتهالی  دوالف: تعقیب کورس 

 ننموده است( و در ختم کورس سپری نمودن امتحان.

هفته که معادل محتوای  چهارالی  دواز طرف ديپارتمنت برای  شدهسپرده یوظیفه انجامب: 

 .در ختم آمادگی سپری نمودن امتحانکورس باشد و 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۳۸ 

سپردن کار انفرادی به محصل از طرف  ،ن کمتر از پنج نفر باشندتعداد محصال کهدرصورتیج: 

 ديپارتمنت مربوطه و اخذ امتحان در وقت معین آن.

د: تعقیب کورس و يا کار انفرادی و اخذ امتحان بايد قبل از شروع امتحانات سمستر که محصل 

 دارد صورت گیرد. در آن قرار

اوسط نمرات امتحان  ،محصل نصف کريدت های يك سمستر را تكمیل نموده باشد هرگاه – 0

 .گرددمیمحاسبه  ماندهباقیآن بعد از تكمیل کريدت های 

کامیابی گرفته اما اوسط معینه را  ینمرهشده  دادهامتحانمحصل در تمام مضامین  هرگاه – 9

 .شودمیداده  کتبی ر بعدی ارتقا نموده و برايش اخطاربه سمست ،پوره نكرده باشد

پنجاه فیصد کريدت  کهدرصورتیناکام يك و يا چند مضمون محروم و يا هرگاه محصل  – 2

برای بار دوم بعد از تكمیل کورس و يا کار انفرادی در يك و يا دو مضمون  ،ها را تكمیل نموده باشد

ك در يبرای بار سوم  آمادگیاکام شده را در جريان دو هفته ن تنها مضمون ،نمره ناکامی اخذ نمايد

برای آخرين بار در فرصت دو هفته ديگر و در صورت ناکامی بار سوم  دادهامتحانيا دو مضمون، 

از پوهنحی  دائمی صورتبهتوسط کمیته امتحانات امتحانش اخذ گرديده و در صورت ناکامی 

ز دو مضمون در چانس دوم بعد از داير شدن کورس يا کار ناکام زيادتر ا. گرددمیمربوطه منفك 

انفرادی ناکام همان سمستر تلقی گرديده و مضامین ناکام شده را در سمستر سال بعدی تكرار 

 .نمايندمی

 .گرددمیامتحانات چانس های بعدی محصالن از صد نمره محاسبه  -0

 سومبیست و  مادۀ

ستر در آن سم شدهثبتکه نصف کريدت های  نمايدمیمحصل زمانی به سمستر باال ارتقا  – 8

 .گرددمیکريدت ها طاق باشد نیم کريدت به نفع محصل محاسبه  کهدرصورتی را تكمیل نمايد.
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۳۹ 

محروم و غايب امتحان در بیشتر از نصف کريدت های يك سمستر که محصل در  ،ناکام – 0

تنها مضامین که در آن ناکام مانده است  و ؛گرددمیناکام همان سمستر محسوب  ،کرده نامثبتآن 

مضامین سمستر محاسبه  سرجمعدر سال بعدی در عین سمستر تعقیب و اوسط کريدت های آن از 

 .گرددمی

 چهارمبیست و  مادۀ

محصل  دائمیناکامی در بیشتر از نصف کريدت ها در عین سمستر سبب اخراج  دومرتبه

 .شودمی

 پنجمبیست و  مادۀ

سط عمومی سمستر در نوبت اول سبب اخطار شفاهی با درج در جدول نتايج و عدم تكمیل او

باشد سبب اخطار کتبی با درج در  هم پیدر دو سمستر  کهدرصورتیعدم تكمیل در نوبت دوم 

جدول نتايج از طرف مديريت تدريسی و اخذ تعهد کتبی از محصل گرديده و عدم تكمیل اوسط 

 .گرددمیمحصل  دائمیباشد سبب اخراج  هم پیر که سه سمست شرطبهدر نوبت سوم 

 های تبدیلیالیحه .2-11-2

 اول مادۀ

شود تا با دقت فكر چون در وقت اخذ امتحان کانكور به شاگردان وقت و صالحیت داده می

نموده پوهنحی و پوهنتون موردعالقه خود را انتخاب نمايند بناء  حق تبديلی در داخل موسسه 

 تحصیلی به نهاد تحصیلی ديگر را ندارند.تحصیلی و يا از يك نهاد 

 دوم مادۀ

اند از يك موسسه تحصیلی به تبديلی محصالن اناث که سمستر اول را موفقانه سپری نموده

 گیرد:موسسه تحصیلی ديگر تحت شرايط زير صورت می
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٤۰ 

 های تدريسی پوهنحی ها(ارائه درخواست )تكمیل فورم تبديلی از طريق مديريت – 8

 عین رشته، صنف و سمسترتبديلی صرف به اجرای – 0

 موجوديت موافقه هر دو واحد تحصیلی. – 9

 های محصالن پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلی عالی دولتی شبانهتبديلی

 سوم مادۀ

 تواند.تبديلی محصالن از بخش شبانه به بخش روزانه صورت گرفته نمی

 چهارم مادۀ

 گیرد:تحت شرايط ذيل صورت می تبديلی محصالن از بخش روزانه به شبانه

 ارائه درخواست )تكمیل فورم تبديلی در پوهنتون مربوطه( – 8

 موجوديت موافقه هر دو بخش تحصیلی – 0

 موجوديت رشته تحصیلی مورد تبديلی در بخش شبانه – 9

عین رشته، صنف و سمستر تحصیلی در عین نهاد تحصیلی و يا از اجرای تبديلی صرف به – 2

 استثنای کابل.يت به واليت ديگر بهيك وال

 داشتن حق ادامه تحصیل مطابق اليحه. – 0

تبديلی محصالن از برنامه شبانه به شبانه در صورت ارائه اسناد از مرجع معتبر مبنی بر  – 6

 تبديلی وظیفه کارمند دولت و يا متكفل فامیل آن.

 

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٤۱ 

 پنجم مادۀ

بار حق در جريان زمان تحصیل صرف يك در پوهنتون ها و نهادهای تحصیلی دولتی محصل

 تبديلی را دارد.

 پانزدهم مادۀ

ام مرتبه در ايهای شامل اين اليحه در مؤسسات تحصیلی دولتی صرف سال يكتمام تبديلی

و در مؤسسات تحصیلی خصوصی سال دو بار در ختم هر  (ماه جدی و دلو)های زمستان رخصتی

 گردد.سمستر طی مراحل می

 هفدهم مادۀ

نمايند، بايد افزون به تكمیل الف: محصلین اناث که به اساس ازدواج تقاضای تبديلی را می

شده در اين اليحه بدون در نظر داشت نمره معیاری کانكور برويت اسناد موثق رسمی شرايط وضع

 ها طی مراحل گرددمبنی بر ازدواج در زمان معین تبديلی

ی رسمی وظیفه پدر يا متكفل فامیل با ارائه اسناد ب: تبديلی محصالن اناث به اساس تبديل

شده در اين اليحه بدون در نظر موثق با تائیدی شخص اول اداره مربوطه با تكمیل شرايط وضع

 گردد.ها طی مراحل میداشت نمره معیاری کانكور در زمان معین تبديلی

 الذکر موافقه هر دو پوهنتون شرط است.در هر دو مورد فوق

 وزدهمن مادۀ

تبديلی از مؤسسات تحصیالت نیمه عالی به مؤسسات تحصیالت عالی مجاز نیست و از مؤسسات 

 تواند.ربط صورت گرفته میعالی به نیمه عالی در صورت موافقه ادارات ذی

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٤۲ 

 بیست و یکم مادۀ

وارد که استثنای متبديلی از مؤسسات تحصیالت عالی دولتی واليات به کابل مجاز نیست )به

 بینی گرديده است.(هفدهم پیش مادۀی قشر اناث در برا

 بیست و دوم مادۀ

در صورت تبديلی، محصل مكلف به تكمیل مضمون يا مضامین کمبود طبق اليحه در نهادهای 

 باشد.تحصیلی دومی می

پروسیجر تبدیلی محصالنیکه یک یا چند سمستر را سپری نموده  .1-2-11-2

 باشند

يت آرشیف معاونیت امور محصالن )تعمیر پوهنحی تبديلی از مدير درخواستیاخذ فورمه  .8

 ساينس، منزل دوم( توسط محصل

 و تراش  خوردگیقلمخانه پری توسط محصل بدون  .0

 باشدمیپوهنحی و پوهنتون ايكه محصل در آن مصروف تحصیل  اخذ موافقه .9

ی ای که محصل خواهش تبديلی خويش را به آن نموده اخذ موافقه پوهنتون و پوهنح .2

 است

جعه به وزارت محترم تحصیالت عالی و خانه پری فورم برويت نتايج کانكور توسط مرا .0

 مديريت محصالن 

 فیصله نهايی توسط کمیسیون در وزارت تحصیالت عالی .6

 تحصیالت عالی مؤسساتجديد توسط رياست  دانشگاهمعرفی محصل به  .۱

 

 

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٤۳ 

 هامنفکیطرزالعمل  .3-11-2

است امتحانات وزارت تحصیالت عالی به تمام محصالن که از طريق امتحان کانكور ري – 8

تحصیالت عالی و نیمه عالی به صفت محصلین جديدالشمول معرفی  مؤسساتپوهنتون ها؛ 

 نامبتثبه موسسه تحصیلی مربوطه  ،مكلف هستند در مدت يك ماه بعد از اعالن نتايج ،گردندمی

از موسسه تحصیلی مربوطه  دائمی صورتبه الذکرفوقمحصلین  ،نامثبتنمايند. در صورت عدم 

تحصیالت عالی و نیمه عالی  مؤسساتپوهنتون ها و ). شودمیمنفك و تابع امتحان کانكور مجدد 

يك  ،ست چنین افراد را تنظیم و ترتیب نمودهیتا يك ماه قبل از ختم سمستر اول سال تحصیلی ل

وزارت تحصیالت عالی به رياست محصالن  را آنبه رياست امتحانات و کاپی ديگر  را آنکاپی 

 مشكالت ايجاد نگردد.( شانبعدیارسال نمايند تا در شمولیت کانكور 

و ادامه تحصیل خواهان انفكاک و شمولیت در  نامثبتآن عده از محصالن که بعد از  – 0

مكلف هستند تا منفكی خويش را قبل از ختم سمستر اول سال  ،امتحان کانكور بعدی باشند

 سساتمؤرسمی به رياست امتحانات و رياست  صورتبهرا  شانمنفكیو اسناد تحصیلی طی مراحل 

 تحصیالت عالی ارسال نمايند.

سال  ،بعد از سپری نمودن امتحان سمستر اول)که در جريان تحصیل  آن عده محصالنی – 9

يق از طر شانمنفكی ،گردندمیخواهان منفكی خويش  (تحصیلی الی سمستر آخر دوره تحصیل

تحصیلی مربوطه طی مراحل گرديده و حق شمولیت در امتحان کانكور وزارت تحصیالت  موسسه

 عالی را ندارند.

 پروسیجر منفکی .1-۳-11-2

از مديريت آرشیف معاونیت امور محصالن )تعمیر پوهنحی  منفكی درخواستاخذ فورم  .8

 ساينس، منزل دوم( توسط محصل

مه نمودن کاپی تذکره و تراش و ضمی خوردگیقلمخانه پری فورم توسط محصل بدون  .0

 همراه با يك قطعه عكس



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٤٤ 

 مراجعه به معاونیت امور محصالن )تعمیر رياست پوهنتون، منزل دوم( جهت اخذ احكام  .9

 مراجعه به رياست پوهنحی مربوطه جهت ارائه معلومات و موافقه  .2

 )تعمیر رياست پوهنتون، منزل سوم( جهت منظوری دانشگاهمراجعه به رياست  .0

 ارائه یف معاونیت امور محصالن )تعمیر پوهنحی ساينس منزل دوم( ومراجعه به آرش .6

 کاپی رنگه از تذکره و فورم محصل جهت صادر نمودن فورم

 پروسیجر اخذ تاجیل .2-۳-11-2

اخذ تأجیل از مديريت آرشیف معاونیت امور محصالن )تعمیر  درخواستاخذ فورم  .8

 پوهنحی ساينس، منزل دوم( توسط محصل

و تراش و ضمیمه نمودن کاپی تذکره  خوردگیقلمل بدون خانه پری فورم توسط محص .0

 همراه با يك قطعه عكس 

 مراجعه به معاونیت امور محصالن )تعمیر رياست پوهنتون، منزل دوم( جهت اخذ احكام .9

 مراجعه به رياست پوهنحی مربوطه جهت ارائه معلومات و موافقه .2

س، منزل دوم( جهت مراجعه به مديريت عمومی راجستريشن )تعمیر پوهنحی ساين .0

 بررسی و تائیدی 

 مراجعه به معاونیت امور محصالن )تعمیر رياست پوهنتون، منزل دوم( جهت منظوری .6

 ارائهمراجعه به آرشیف معاونیت امور محصالن )تعمیر پوهنحی ساينس، منزل دوم( و   .۱

 کاپی رنگه از تذکره و فورم محصل جهت صادر نمودن فورم

 پروسیجر رفع تاجیل .۳-۳-11-2

رفع تأجیل از مديريت آرشیف معاونیت امور محصالن )تعمیر  درخواستورم اخذ ف .8

 پوهنحی ساينس، منزل دوم( توسط محصل

 و تراش و ضمیمه نمودن کاپی تذکره خوردگیقلمخانه پری فورم توسط محصل بدون  .0

 مراجعه به معاونیت امور محصالن )تعمیر رياست پوهنتون، منزل دوم( جهت اخذ احكام .9



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٤٥ 

مديريت عمومی راجستريشن )تعمیر پوهنحی ساينس، منزل دوم( جهت  مراجعه به .2

 بررسی و تائیدی 

 مراجعه به معاونیت امور محصالن )تعمیر رياست پوهنتون، منزل دوم( جهت منظوری .0

مراجعه به آرشیف معاونیت امور محصالن )تعمیر پوهنحی ساينس، منزل دوم( جهت  .6

 صادر نمودن فورم

 مقرره لیلیه .4-11-2

 ل و رهایش در لیلیه شرایط شمو

 مادۀ پنجم

( کیلومتر 90محصالن بی بضاعت ولسوالی ها و والياتی که محل سكونت ايشان بیشتر از ) .8

 .انندتومیاز مرکز موسسه تحصیلی فاصله داشته باشد، طبق احكام اين مقرره امل لیلیه شده 

نهاری  طوربها ( اين مادۀ بیشتر از يك سال اخیر لیسه ر8هرگاه محصالن مندرج فقره ) .0

 .توانندنمیسپری نموده باشند، شامل لیلیه شده 

 مادۀ هشتم

محصل شامل لیلیه در صورت ناکامی و محرومی در يك سمستر، حین تكرار همان  .8

سمستر حق استفاده از لیلیه را ندارد، هرگاه در ختم سمستر تكراری به اخذ اوسط نمرات حداقل 

 در لیلیه شامل گردد. ندتوامی مجددا  آيد  نائل( فیصد 60)

هرگاه محصل شامل لیلیه در ختم يك سال تحصیلی )يك صنف درسی( اوسط نمرات  .0

 .گرددمی( فیصد را تكمیل نه نمايد، از لیلیه اخراج 60)

 

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٤٦ 

 مادۀ سیزده هم

تا در داخل لیلیه نظافت، نظم و دسپلین را طبق اليحه مربوط طور جدی  اندمكلفمحصالن 

 مراعات نمايند.

 ادۀ پانزده همم

يا تعطیل، لیلیه را تخلیه نموده،  هارخصتیمحصل شامل لیلیه مكلف است حین شروع  .8

 مربوط را به مسئولین تسلیم نمايد. اشیای وسامان، وسايل 

سمستر تحصیلی يا  هایرخصتی( اين مادۀ شامل 8مندرج فقره ) هایرخصتیتعطیل و  .0

 .باشدمی، گرددمیاعالم  قبال ساير تعطیالت که از طرف موسسه تحصیلی 

( اين مادۀ از اعاشه و اباته لیلیه مستفید 0در ايام تعطیل مندرج فقره ) توانندنمیمحصالن  .9

 گردند.

 مادۀ هفده هم

 .گرددمیمحصل شامل لیلیه در موارد آتی به جزای دسپلینی مواجه  .8

 ساير منسوبین و توهین استادان، محصالن، اداره لیلیه و احترامیبیپیشامد نادرست،  (8

 موسسه تحصیلی.

 غیابت مكرر، قصدی و بدون عذر معقول از درس و لیلیه. (0

 مادۀ هجده هم

 از لیلیه اخراج دائمی طوربههرگاه محصل مواد مخدر و مشروبات الكولی را استعمال نمايد  .8

 .گرددمی

 اير ابزارهرگاه محصل انواع مختلف سالح، مواد منفجره و منفلقه، آالت جارحه و ناريه و س .0

 .گیردمیاز لیلیه اخراج و مورد تعقیب عدلی قرار  دائمی طوربهو مواد خطرناک را داخل لیلیه نمايد، 

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٤۷ 

 مادۀ بیستم

تناوب م طوربه، عالوه بر هیئت مربوط نماينده محصلین غذائیبرای تهیه، خريداری و طبخ مواد 

از لحاظ کمیت، توزيع و جوانب  هانگران. نمايدمیبه حیث نگران اجرای وظیفه  طبق اليحه جداگانه

 صحی طبخ و توزيع غذا مسئولیت دارند.

 پروسیجر شمولیت به لیلیه و بدل اعاشه. 1-4-11-2

و يا بدل اعاشه از مديريت آرشیف معاونیت امور  شمولیت به لیلیه درخواستاخذ فورم  .8

 محصالن )تعمیر پوهنحی ساينس، منزل دوم( توسط محصل

و تراش و ضمیمه نمودن کاپی تذکره  خوردگیقلمتوسط محصل بدون  خانه پری فورم .0

 همراه با يك قطعه عكس

 مراجعه به معاونیت امور محصالن )تعمیر رياست پوهنتون، منزل دوم( جهت اخذ احكام .9

 مراجعه به رياست پوهنحی مربوطه جهت ارائه معلومات و تائیدی مستحق بودن .2

و بدل اعاشه پوهنتون )تعمیر رياست پوهنتون،  مراجعه به کمیسیون معرفی به لیلیه .0

 منزل اول(

مراجعه به مديريت عمومی راجستريشن )تعمیر پوهنحی ساينس، منزل دوم( جهت اخذ  .6

 مكتوب

مراجعه به آرشیف معاونیت امور محصالن )تعمیر پوهنحی ساينس، منزل دوم( جهت  .۱

  صادر نمودن مكتوب

 

 

 

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٤۸ 

 طرزالعمل امتحانات .5-11-2

 اول مادۀ

 ايف کمیته:ج: وظ

 بررسی از نظم امتحانات به سطح موسسه تحصیلی

 امتحانات موقعبههمكاری در قسمت برگزاری 

 نظارت از جريان امتحانات و گزارش دهی به شورای علمی موسسه تحصیلی

 رام تدريس شدهسؤاالت امتحان مطابق پروگاطمینان از تطبیق نحوه 

 دوم مادۀ

 ج: وظايف کمیته:

 كايات در رابطه با برگزاری امتحاناتارزيابی و رفع ش

 پنجم مادۀ

 امتحان و ارزش نمرات آن سؤاالتتعداد 

 ،که شامل چهار جوابه باشدمی( 92-22امتحان نهايی سمستر بین ) سؤاالتالف: تعداد 

 .گردندمیتحلیلی و محاسبوی نظر به نوعیت مضمون را شامل  ،تشريحی

تحلیلی و محاسبوی نظر  ،تشريحی سؤالو ارزش فی نمره(  8چهار جوابه ) سؤالب: ارزش فی 

 .باشدمینمره(  9-0به نوعیت مضمون از )

 

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٤۹ 

 ششم مادۀ

 تقسیم اوقات امتحان و شكل امتحان ،سؤاالتتهیه  ،وقت امتحان

 .باشدمیدقیقه  62الف: وقت جريان امتحان: نظر به مضمون حداقل 

 غییرتقابلبدون عذر معقول  گیردمیصورت ترتیب شده  قبال د: اخذ امتحان در روز و وقت معین 

 .باشدمیو تبديل ن

روز  9ز: نتیجه امتحان نهايی هر مضمون با در نظر داشت تعداد محصلین هر صنف حداکثر 

 .گردندمیبعد از امتحان اعالن 

حاضر نگردد حق  سؤاالتمعینه در امتحان قبل از توزيع  وقتبهاز محصالن که  عده آنی: 

 .گردندمیان امتحان را نداشته و غیر حاضر محسوب شمول در هم

 مادۀ هفتم

 مصونیت و شفافیت امتحان

 .باشدمیکارت هويت در روز امتحان حتمی و ضروری  داشتنالف: 

 نمره به ترتیب ذيل بايد صورت گیرد: 02ارزيابی امتحان وسط سمستر از 

 نمره 0-9يا محاسبوی از  تحلیلی و سؤاالتچهار جوابه يك نمره و ارزش  سؤالارزش فی 

 کم نباشد سؤال 82امتحان وسط سمستر از  سؤاالتتعداد 

 عملی باالی بستر مريض و يا در البراتوار طوربهنمره برای اخذ امتحان  02

 :گرددمینمره طور ذيل اخذ  62ارزيابی امتحان نهايی به شكل تحريری از 

 شودمینمره  02له يك نمره که جم سؤالچهار جوابه ارزش هر  سؤال 02



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٥۰ 

به ارزش  سؤالهر  باشدمیتشريحی کوتاه که جواب آن در حدود دو و يا سه سطر  سؤال 82

 .باشدمیدقیقه  62وقت امتحان حداقل  ،شودمینمره  22نمره که جمله  2

ین لسان خارجی و ساير مضام ،مضامینی که کار عملی و يا البراتواری ندارند مانند ثقافت اسالمی

 :شودمیفیصد بوده و به ترتیب ذيل اخذ  12از  هاآنن نهايی امتحا

 نمره 92يك نمره جمله  سؤالچهار جوابه ارزش فی  سؤال 92به تعداد 

 62مدت امتحان حداقل  ،نمره 02نمره جمله  0 سؤالتشريحی کوتاه ارزش فی  سؤال 82

 دقیقه

 رددگمینمره متباقی امتحان وسط سمستر به ترتیب ذيل اخذ  02از 

 يك نمره سؤالچهار جوابه ارزش فی  سؤاالت

 نمره 0-9 سؤالتحلیلی و تشريحی ارزش فی  سؤاالت

 الیحه نظم و دسپلین  .6-11-2

 سوممادۀ 

 :باشدمیضد اجتماعی شامل موارد زير  هایسلوک

عامه و  هایدارايیتعرض شخصی، اذيت جنسی، هتاکی، آسیب رسانیدن به ملكیت و  .8

 اجتماعی و فرهنگی -علمی یهابرنامهاختالل مراسم و 

 یاليحهلیلیه ها،  یمقررهتخطی از طرزالعمل، لوايح، قوانین و مقررات پوهنتون ها، مانند  .0

 تحصیلی. نهادهایامتحانات و يا استفاده بدون مجوز از امكانات و وسايل 

 اختالل و برهم زدن تدريس، تحقیق، مديريت و نظم اداری. .9

ن و يا هر عملی که باعث به خطر انداختن سالمت فزيكی تهديد و آوردن فشار به ديگرا .2

 تحصیلی گردد. نهادهایو روانی، امنیت شخصی و ديگران در پوهنتون ها و 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٥۱ 

 .ایفرقهدامن زدن به تعصبات قومی، زبانی و  .0

مواد مخدر، مشروبات الكولی و يا هم هر چیز نشه آور.  ونقلحملفروش، استفاده و يا  .6

 در محیط پوهنتون ها و لیلیه ها. غیرقانونی هایبازیخطرناک، قمار و 

، انفجاری و يا داشتن هر آتشزاو پخش هر نوع سالح، مواد  ونقلحملداشتن، فروش،  .۱

اشد، ب شدهاعالنبتواند به حیث اسلحه به کار رود و يا هر چیز خطرناک که قانونا ممنوع  که چیزی

 در محیط پوهنتون ها در اجرای وظايف.

قف در رانندگی و تو پروايیبیو آگاهانه از دستورهای مسئولین امنیتی و  سرپیچی عمدی .1

 در محیط پوهنتون ها. غیر مجاز هایجايگاهدر 

 چهارم مادۀ

جدی بودن تخلف و تكرار قرار ذيل ی بامالحظهی سوم اين اليحه  مادۀمتخلف حسب احوال 

 :گرددمی تأديب

از تحصیل و وظیفه به تصويب شورای علمی  توصیه، اخطار، تنزيل موقف، تبديلی و اخراج

 موسسه.

 پنجم مادۀ

نقل همه يا يك بخش از آثار  مانندسوء استفاده از آثار علمی و فكری مؤلفین ديگر  .8

، تیزس های هارسالهخانگی، نوشتن مقاالت، مونوگراف ها،  وظايف یتهیهديگران به نام خود در 

 درسی. مواد یتهیهو کتب درسی  تألیفاتماستری و دکتورا و يا 

معرفی  بدون يااستعمال نظريات، مفكوره ها و تجارب ديگران بدون استیذان مؤلف و  .0

 و استعمال آن با تغییر جمالت و يا عبارات ديگر. مأخذمنبع و يا 

ارائه احصائیه و معلومات غیر دقیق و ساختگی از نتايج تحقیقات علمی و وظايف  .9

 اکادمیك. یشدهسپرده

ساخته کاری و تقلب و حق تلفی در نتايج امتحانات، تصرف در اسناد رسمی، نوع  هر .2

تعديل و يا تبديل نمرات مضامین )کم کردن يا اضافه کردن قصدی(، ساخته کاری در امضاء 


