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 ءمبنا .7

 .است شده تهیهچارچوب تضمین کیفیت و اعتبار دهی  ۹۳۳۸پالیسی بر اساس معیار این 

 بیانیه سیاست .2

هماهنگی حرکت در برای  انصافعدالت و  های ارزشبه این درک رسیده است که  معاونیت امور محصالن

در  عادالنه و منصفانه یها فرصتمتعهد به سیاست  این معاونیت. تضروری اس هرات پوهنتونبا مأموریت 

منظور،  بدین . معتقد است که مسئولیت ایجاد یک محیط بدون تبعیض را دارد بوده واشتغال و تحصیل 

که اصل شایستگی بدون توجه به معیارهای  خواهد کرد تا اطمینان حاصل شوداقدام  معاونیت امور محصالن

قیم یا غیرمستقیم بر اساس ساختارهای آن از تبعیض مستو  کند یمعمل  در این محیط آکادمیک نامناسب

ی جسمی ناتوان حالت مدنی،باورهای مذهبی یا سیاسی، سن،  ،اقتصادی-هویت اجتماعی، قومیت، نژاد، جنسیت

 .باشد یممعلولیت عاری و 

معاونیت امور محصالن  .باشد می ت که در بیانیه فوق تبعیض مثبت مستثناساخ خاطرنشانالبته باید 

 وزنانجامعه چون معلولین  دهید بیآسنوعی تبعیض مثبت را جهت رعایت انصاف و حمایت از برخی از اقشار 

 .دارد مدنظرمطابق به  قوانین کشور 

 طور بهبرای ایجاد یک محیط بدون مانع که در آن افراد . است رفتارمفهوم عدالت فراتر از یکسان بودن  

برخی از افراد یا آن برای  موجب بهکه  شده شناختهبه رسمیت در امور ما  تبعیض مثبت ،مستفید گردندمساوی 

  .شود یمگرفته  مدنظر فرد منحصربهدستیابی به منافع برابر، رویکردهای اضافی و یا  منظور به ها گروه

  یساز ادهیپ .9

مسئول اجرای خود را که همه واحدها و اعضای جامعه پوهنتون  رود یمانتظار   یک سیاست کلی، عنوان به

عدالت و و متعهد به تدوین اقدامات برای تضمین پاسخگویی برای ارتقای  دانستهاین سیاست در حوزه خود 

نظم و دسیپلین مسئولیت نظارت بر روند  ی تهیکمخاص  طور به. باشند دار یمعنو دستیابی به پیشرفت  انصاف
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پوهنتون از طریق  اصول اخالقینقض  موارد  و به شکایات  یدگیرس.  عدالت در پوهنتون را داردانصاف و تطبیق 

 . شود یمانضباطی پیگیری  یها روشمربوطه و  یها پروسه

 عدالت انصاف و  یها ارزشمین در راستای تأ معاونیت امور محصالنتعهدات  .4

  حذف موانع دسترسیو  اعضاء تنوع .7-4

منصفانه و  یها فرصت ازکه تمام اعضای جامعه  رسد یممقصد زمانی به  اکادمیک نهاد کی تیمأمور

، ها مهارتتوسعه  مسیرفرصتی برای موفقیت و شأن انسانی در  عنوان بهبرای شرکت در مزایای تحصیل،  عادالنه

 .گردندبرخوردار  ،الزم یها نگرشدانش و 

ایجاد  خود را متعهد به بدون مانع و یک پوهنتون جامع بخشی از  عنوان به معاونیت امور محصالن

با در نظر داشت  گر مداخله یها گروه دخالت دوراز به ،کارکنان و محصالنبرای ورود بیشترین تنوع  ییها فرصت

  .داند یمقوانین و مقررات 

 محصالنبرای همه آموزشی مناسب محیط . 2-4

اجتماعی و فرهنگی اطراف، استانداردها و شرایطی  یها نگرشمحیط اشاره به مکان فیزیکی و همچنین 

 قبیلخدماتی از شامل و امکانات، بلکه  ها ساختمانشامل  تنها نهمحیط  .گذارد یم ریتأثکه بر محیط  دارد

 یها تیفعال، ها باشگاهاضافی مانند  یها تیفعالها و  تکنالوژیو  ها رسانه، ها کتابخانه، هالیلیه ، ات مشاورهخدم

 .قرار گیرد محصالنعادالنه در اختیار همه  طور بهکه باید  شود یمورزشی، 

  ها برنامهدسترسی به اشتغال و  ی عادالنه یها فرصتتوزیع . 9-4

و بدون تبعیض برای کارکنان و  عادالنه یها فرصتمتعهد به ایجاد محیطی برای  معاونیت امور محصالن

.  باشد یم خود اند، ها ییتواناو  ها تیظرفو تحقق  یا حرفهیافتن اهداف علمی و جستجوی  در که یا محصالن

به دنبال حذف موانعی است که ممکن است مانع دسترسی کامل به مزایا و شرایط اشتغال  معاونیتاین همچنان 

  .دشو پوهنتونبه و تحویل خدمات 
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 ها فرصتنسبت به  دستاوردهاارزیابی منصفانه . 4-4

و  یالک محالیط کالاری    ی ارائاله  محصالالن و   کارکنان و ی منصفانهمتعهد به ارزیابی معاونیت امور محصالن 

بالاال   تیفیباک و محصالن کارکنان یها مهارت ی توسعه و را برای جذب عادالنهاست که ارزش و حمایت  آموزشی

  .سازد را فراهم

در تصمیمات مربوط به  ،با توجه به کیفیت کلی، استعداد، برتری و تأثیر مشارکت کارکنان معاونیتاین 

بر این عقیده است  معاونیت امور محصالن. ی عملکرد مربوطه تمرکز خواهد کردارزیابی بر استانداردها و اشتغال

زیابی عادالنه و رشد و انکشاف پایدار را امکان ار ،استانداردهای عملکرد مربوطه هب با توجهکه ارزیابی شایستگی 

 .سازد یمفراهم 

 در پوهنتونعدالت انصاف و قض انرفتارهای  .5

، محصالنبرای را تهدید  عاری ازو  خطر یبمحیطی محترمانه،  کند یمتالش  معاونیت امور محصالن

قرار  محصالندر اختیار قوانین و معلومات الزمه را  معاونیتاین . و کارکنان ایجاد کند یعلم ئتیهاعضای 

را برای پاسخگویی به حوادث مربوط به رفتارهای  ییها روشو  کند یم، رفتارهای ممنوعه را توصیف دهد یم

 .کند یمتعیین ( و سایر رفتارهای غیرقانونی ، زورگوییو اذیت، آزار تبعیضشامل ) قض عدالت و انصاف ان

 تبعیض . 7-5

هی از افراد به که یک فرد یا گرو دهد یمتبعیض زمانی رخ . استتبعیض به معنای هر نوع رفتار نابرابر 

 ازجمله)نژاد  مانند ییها یژگیو. رندیگ یمقرار تحت شرایط نامساعد یا کمتر از سایر افراد  ها یژگیوبرخی از دلیل 

و  اعتقاد سیاسی یا مذهبی ،معلولیت ،تأهلوضعیت ، سن، جنسیت، حالت مدنی، (تیا قومی ترنگ، تبار، ملی

 .اقتصادی –موقف اجتماعی 

این مسئولیت همه کارکنان است تا اقدامات الزم را برای جلوگیری از حادثه تبعیض غیرقانونی در محوطه 

  .دانجام دهن را پوهنتون
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ویژگی مشخص افراد با  ای یک عده از بر قواعد استثنائیکه شرایط یا  افتد یمزمانی اتفاق مثبت تبعیض 

و قاعده یا الزام در  .گردد یملحاظ نیستند،  یژگیودر مقایسه با افرادی که دارای این ( جنسیتیا  معلولیت مثالً)

برای آن  تعمیردر طبقه اول درسی  خدماتارائه  در اولویت قرار دادن برای مثال، . باشد معقولخاص شرایط 

 .نوعی تبعیض مثبت باشد تواند یم اند تیمعلولعده از کسانی که دارای 

 :گردند یمکه شامل سیاست تبعیض مثبت  اقشاری

  افراد معلول. 7-7-5

 .یادگیری درازمدت استدارای اختالل فیزیکی، روانی، حسی، روانی یا  یک فرد دارای معلولیت

یا  ها برنامهمعلولیت نباید از مشارکت در مزایای خدمات، ه سبب فرد واجد شرایط دارای معلولیت بهیچ 

 .قرار گیرد یرقانونیغتبعیض  موردمنصرف شود و یا تحت هیچ شرایطی  پوهنتون یها تیفعال

  زنان. 2-7-5

 های زمینهاست، اما در بعضی  بهبودیافتهاگرچه وضعیت زنان در حوزه عمومی طی چند سال گذشته 

  .مشاغل و تحصیل زنان هنوز در معرض کمبود قرار دارند

 آزار و اذیت . 2-5

و کارکنان ارزش، احترام و توانایی بالقوه کامل  محصالناین پوهنتون متعهد به حفظ محیطی است که 

تمام اشکال آزار و اذیت مسائل . ددر چنین فرهنگی جایگاهی ندارآزار و اذیت و تبعیض  .خود را درک کنند

 ریتأثدر درون پوهنتون  محصالنبر توانایی کارکنان و  تواند یمو  کند یمجدی است که روحیه را تضعیف 

صحیح و سریع مورد رسیدگی  طور بهط به آن بمرتو تمام شکایات  است قبول رقابلیغ آزار و اذیت رفتار .بگذارد

دیگر اعضای جامعه پوهنتونی را مورد آزار و  که یا محصلکارمند یا  ،هر عضواعمال انضباطی برای . ردیگ یمقرار 

 .، اعمال خواهد شددهد یماذیت قرار 
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عالوه بر  معاونیت امور محصالن، باشند یماخالقی پوهنتون  اصول برخالفار و اذیت و تبعیض آز

 . ردیگ یمموآخذه صورت  ها آناز طریق ی قوانینی دارد که پوهنتون یها استیس

 :ردیگ یماشکال آزار و اذیت که مورد پیگرد قانونی قرار 

  نآزار و اذیت معلولی. 7-2-5

 که موجبمعلولیت  دارای در رابطه با فرد شده نوشتهیا اقدام کالمی، فیزیکی و  هرگونهیا آزار و اذیت 

  .وی گرددتحقیر یا ناراحتی 

 یآزار و اذیت نژاد. 2-2-5

فیزیکی،  یها یژگیورنگ،  ضد است که بر یا نوشتهفیزیکی یا اقدام کالمی،  هرگونهآزار و اذیت نژادی 

 .ردیگ یمصورت پیشینه قومیت یا ملیت فرد  منطقه جغرافیایی وتبار، 

 آزار جنسی . 9-2-5

 تواند یمرفتار نامناسب . گردد یممخاطب تحقیر  موجباست که نامناسبی  رفتارهای شاملآزار جنسی 

چاپی،  اشکال مختلفیا تصویری به  شده نوشتهمواد یا ارسال نمایش  قبیلاز  ؛کلمات یا اقدامات باشد صورت به

 .اجتماعی یها شبکه از طریقدر موارد خاص  مختلف و یها وهیشبه  متنی یها امیپو  ایمیل

این از طرف  مداوم  صورت بهکه  گردد یمنیز  خشونت فیزیکی و یا حملهشامل آزار جنسی همچنان 

  .گردد یمواقع  یپیگیرمورد معاونیت 

 

 



 

6 
 

  زورگویی. 9-5

حق کار و تحصیل در یک محیط بدون  محصالنکه تمام کارکنان و  کند یماذعان  معاونیت امور محصالن

 را  زورگوییو خشونت، تجاوز و  را داشته ءوظیفه مراقبت از همه اعضا معاونیتاین  .رادارند زورگویی

  .داند یم قبول رقابلیغ

 :عبارت است از زورگوییتعریف مشترک از 

 محصالنیا گروهی از کارکنان یا  محصلکارمند یا  در قبالیا نامناسب که  یرمنطقیغرفتار تکراری، 

  .سازد یمرا با خطر مواجه  ها آن و ایمنی سالمتو  ردیگ یمصورت 

و  آگاه باشد زورمندانهخشونت، تجاوز یا رفتار مرتبط به  یها استیسو مقررات قواعد،  از هر کارمند باید

ه باشند انتظار داشت دارند حقمحصالن به همین ترتیب، . ن انتقال دهدالزمه را در این راستا به محصالمعلومات 

تا  کند یمرا تشویق  محصالنهمه کارکنان و  معاونیتاین . انگاشته شوندو محترم حفظ  ها آنکه شخصیت 

  .گزارش دهندرا را که شاهد آن هستند  زورگوییحوادث 

 اطاعت قانونی  .6

و  اصول اخالقی منجر به ایجاد بستری مملو از عدالت و انصاف در  ها استیساطاعت از قوانین، مقررات، 

مربوطه تمام الزامات قانونی قانونی عمل کنند، از  طور بهباید هرات اعضای پوهنتون  ی همه .گردد یمپوهنتون 

 .دموافق باشن هاو معاونیت  پوهنتون یها استیباس و باشندبرخوردار 
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 احکام متفرقه

 نظارت  .7

ی اخالقی محصالن در سطح پوهنتون نظارت نموده، ها استیسی ساز ادهیپمعاونیت امور محصالن بر 

 .و اهداف واالی سازمان ارائه خواهد نمود تیمأموراطالعات مناسب را به تیم رهبری ارشد جهت دستیابی به 

 نقد و بررسی  .2

معاونیت امور محصالن اطمینان خواهد داد که برای ارتقاء این پالیسی، منابع کافی را در دسترس مشمولین 

 . بررسی و اصالحات الزم را ایجاد خواهد کرد مؤثر طور بهرا سالیانه  ها روشی و مش خطقرار داده، 

 نقض این پالیسی  .9

 .قانونی خواهد گردید مؤاخذاتی ساز ادهیپموارد نقض این پالیسی، منجر به  هرگونه

 دسترسی به پالیسی .4

 .پوهنتون منتشر خواهد شد تیسا وباین پالیسی در 

 تعدیل در پالیسی .5

که دو ثلث اعضای کمیته نظم و دسیپلین پیشنهاد نمایند قابل تعدیل است و تعدیالت  این پالیسی درصورتی

 .باشد اجرا می گرفته پس از تائید شورای علمی قابلصورت 

 تائید پالیسی .6

شورای علمی پوهنتون هرات مطرح و با (   ) مورخ (   ) این پالیسی در جلسه شماره 

 .اتفاق آراء تائید گردید

 با احترام

 

 پوهندوی دوکتور عبداهلل فایز

 رئیس پوهنتون هرات


