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 اول بخش  

 بیانیه پالیسیهدف و   مبنا،

ءمبنا .1

چارچوبتضمینکیفیت(8،40)ومعیاربرمبنایالیحهنظمودسپلینوزارتتحصیالتعالیپالیسیاین

.ترتیبگردیدهاست

 هدف .2

ایجادمنظوربهآکادمیکیهایتخطرسیدگیشفافوعادالنهبهتمامتخلفاتو،پالیسیهدفازتصویباین

.باشدنظمدرپوهنتونوایجادمحیطیامنومطمئنآکادمیکمی

 بیانیه پالیسی .9

پوهنتون و کهیهامیحرتحصیالتعالیمؤسساتها اکادمیکاند، جواناننیبااستعدادترآموزشیعالیو

آموزشعالیپرورش برایکسبتخصصو را فرهنگی،دهندیمکشور اجتماعی، ابعاد در وطنخویشرا تا

.رفاهوترقیسوقدهندیسوبهمدیریتی

 محصالن و پیشعنوانبهاستادان تدریسوتیمسئولخویشیجامعهآهنگقشر پهلوی در که دارند

.کرکترهایسالماجتماعینیزباشندیدهندهآموختنعلومتخصصی،تبارز

هاوکرکتراکادمیکیکیازالزاماتاساسیدرمحیطپوهنتونیهاشاخصهرعایتنظماکادمیکوحفاظت

هرگونهرفتاریکهباعثاختاللنظاماکادمیک،نقضحقوقدیگرانو.رودیمتعالیبشمارمؤسساتتحصیال

.بودهوبایددرقبالآنتصامیمجدیاتخاذگرددقبولرقابلیغامنیتگردد،
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نیبنابرا استکه مسائلالزم نقضاصول اکادمیکو رعایتنظم عدم محیطشدهشناختهمربوطبه در

بهشکلیکپالیسیهاونپوهنتون تاهمشفافیتوهماهنگیدرمورداجراالًیذهادهایتحصیلی، قرارگیرد،

.درچنینمواردیجلوگیریگرددیاقهیسلموجودباشدوهمازتصامیمهایریگمیتصم

 آموزشیوتأمینیهاطیمحیسازسالمپاسداریوحراستازجایگاهرفیعپوهنتونوپوهنحیکمکبه

ونادیدهیهنجارشکن،ینظمیببامحصلینومقابله بهحفظکرامتبشانیترغحقوقعمومیمحصالنازطریق

کهکمیتهنظمودسپلیندرراستایکمکبهشودیمگرفتنحقوقفردیواجتماعیازاهدافمهمیمحسوب

وهبرخوردصحیحوقانونیباتخلفاتمحصالن،بدیهیاستکهتوجهبهشی.تشکیلگردیدهاستهاآنتحقق

 امرقضاوتو در مأمورینرعایتتقوا یریگمیتصماستادانو اصولاساسیو نظموریناپذخدشهجز کمیته

.باشدیمآنیسازادهیپوپالیسیانضباطیمظهرشودیمدسپلینتلقی

 اصطالحات .4

:گرددیمچنینتعریفپالیسیاصطالحاتآتیدراین

مشخصکهوظیفهرسیدگیبهتمامتخلفاتویاتهیکم:کمیته نظم و دسپلین اعضاء استمتشکلاز

.راداردهایتخط

اعمالیکهجنبهجزایینداشتهبلکهمغایرمقرراتآکادمیکوزارتتحصیالتعالی:آکادمیک های تخطی

.باشد

.اعمالیکههمجنبهجزاییداشتهوهممغایرمقرراتآکادمیکباشد:جرم

.شودیماستکهبرایافرادخاطیدرنظرگرفتهیبیتأدداتیمؤعبارتاز:تنبیهات
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 بخش دوم

 تخلفات

 جرائم .7

ازموقف،دزدی،قتل،سرقتاسنادواوراقامتحان،نامشروعرشوهستانی،اختالس،تجاوزجنسی،استفادۀ

کهبرعالوهبرسپردنخاطیبهمراجععدلیواندیاعمالواعمالجرمی،بینشراکاذ،فحاشی،وجرحضرب

.ویادائمیاوگرددیموقتباعثاخراجتوانندیمقضائیکشور

فوقازطرفشوراذکرشدهتصویبمجازاتدرموردتخلفات یعلمیموسسۀتحصیلیمربوطهصورتدر

.کهآیااخراجموقتیباشدیادائمیردیگیم

 یضداجتماعسلوک  .2

:باشدیمشاملمواردزیریضداجتماعهایسلوک

1 . آسیبرسانیدنبهملکیتو هتاکی، اذیتجنسی، اختاللمراسمویهایدارائتعرضشخصی، عامهو

علمیاجتماعیوفرهنگی؛یهابرنامه

2 مانند. مقرراتپوهنتونها، قوانینو لوایح، پالیسی، یایلیلیمقررهتخطیاز امتحاناتو الیحهء ها، ه

استفادهبدونمجوزازامکاناتووسایلنهادتحصیلی؛

واالیاسالمی؛یهاارزشیاعدمتوجهبهییاعتنایب.3

اخاللوبرهمزدنتدریس،تحقیق،مدیریتونظماداری؛.4

تهدیدوآوردنفشاربهدیگرانویاهرعملیکهباعثبهخطرانداختنسالمتفزیکیوروانیامنیت.5

تحصیلیگردد؛ینهادهاشخصیدیگراندرپوهنتونهاو
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؛یافرقهدامنزدنبهتعصباتقومی،زبانیو.6

7 . یا و استفاده ونقلحملفروش، چیز هر یا مشروباتالکولیو مخدر، وآورنشئهمواد خطرناکقمار و

درمحیطپوهنتونهاولیلیهها؛یرقانونیغیهایباز

بتواندبهکهیزیچانفجاریویاداشتنهرزاآتشوپخشهرنوعسالح،موادونقلحملداشتن،فروش،.8

ینهادهاباشددرمحیطپوهنتونهاشدهاعالننوناممنوعحیثاسلحهبهکاررودویاهرچیزخطرناککهقا

؛اداراتتحصیلیو

قانونیمسئولینپوهنتونهادراجرایوظایف؛یرهنمودهااعمالاخاللگرانهوسرپیچیاز.9

11 . از آگاهانه نیمسئولیدستورهاسرپیچیعمدیو یپروائیبامنیتیو جایگاهیرانندگدر توقفدر و

درمحیطپوهنتونها؛رمجازیغ

 در یمادهمتخلفحسباحوال اینالیحه ذیلیبامالحظهسوم قرار تکرار تخلفو بیتأدجدیبودن

:گرددیم

.توصیه،اخطار،تنزیلموقف،تبدیلیواخراجازتحصیلووظیفهبهتصویبشورایعلمیپوهنتون

 تخلفات اکادمیکی .9

نقلهمهیایکبخشازآثاردیگرانبهنامخوددر:دیگرمانندنیمؤلفازآثارعلمیوفکریسوءاستفاده.1

کتبدرسیفاتیتأل،تیزسهایماستریودکتوراویاهارساله،نوشتنمقاالت،منوگرافها،یخانگتهیهوظایف

وتهیۀمواددرسی؛

ومأخذمعرفیمنبعویاویابدونمؤلفاستعمالنظریات،مفکورههاوتجاربدیگرانبدوناستیذان.2

استعمالآنباتغییرجمالتویاعباراتدیگر؛
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اکادمیک؛یشدهسپردهازنتایجتحقیقاتعلمیووظایفیساختگوقیردقیغاحصائیهومعلوماتارائه.3

4 تبدیلیکارساختههرنوع. تعدیلویا نتایجامتحانات،تصرفدراسنادرسمی، وتقلبوحقتلفیدر

اضافهکردنقصدی)نمراتمضامین کمکردنیا مسئولینیکارساخته( امضا سایرمؤسساتدر تحصیلیو

؛روندیمبهکارنامشروعاعمالیکهغرضکسبامتیازواستفاده

5 اغفال،تقلبوفریبکاریاسنادویااستفادهبدونمجوزازاسنادمدارکووسایلپوهنتون. جعلاسناد،

سوءاستفاده؛قصدبه

بادیگران،قبلویادرجریانامتحانویاانتقالسریسؤاالتاقداموعملنقلازقبیلتبادلهیهرنوع.6

کسدیگرامتحانعوضبهبهشخصدیگر،تانقلکردنوپنهانیوسایلتخنیکیومخابراتیونشراتیغرض

بدهد؛

شخصدیگر؛عوضبهحضوردرامتحان.7

ازوسایلکامپیوتریوالکترونیکیغرضراهیافتنبهمعلوماتیکهصرفمربوطبهیرقانونیغادهءاستف.8

؛گرددیمموسسهویایکشخصمعین

سوءاستفادهازامکاناتووسایلتکنالوژیمعلوماتیمربوطبهفاکولتهها،اداراتوپوهنتونهاازقبیل.9

 .هاآنشئوناتاسالمیوفرهنگیویاایجادواشاعهءمبتذلومغایریهاتیسادسترسیبه
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 سوم بخش

 تنبیهات

عاملکهیاشخاص باعثاخاللو و نموده مقرراتتمرد لوایحو قوانین، پوهنحیوینظمیباز درصنف،

نوعجرمدرمطابقتبهلوایحومقرراتنظرداشتجزاهایانضباطیمختلفیبادربرایشانگردندیمپوهنتون

.شودیمتوسطکمیتهتعیین

؛توصیۀشفاهی -1

 ؛اخطارکتبیبدوندرجدرپروندهمحصل -2

 ؛تذکرکتبیودرجدرپروندهمحصل -3

 ؛توبیخکتبیودرجدرپرونده -4

 ؛اخذتعهدکتبیازمحصلمبنیبرعدمتکرارتخلف -5

 ؛تکرارتخلفازجانبخاطیدرصورتتشدیدمجازات -6

 ؛محرومیتازتسهیالترفاهیپوهنتون -7

 ؛دریافتخسارتازمحصلدرمواردیکهتخلفمنجربهایجادضرروزیانشدهباشد -8

 ؛تغیرتایمدرسیمحصلمتخلف -9

تحصیلالی -11 آنبه11اخراجموقتاز از بیشتر و دسپلینپوهنحی، نظمو بهصالحیتکمیته روز

 ؛تهمرکزینظمودسپلینپوهنتونصالحیتکمی

 ؛روز31اخراجیکالی -11

 ؛اخراجیکسمستر -12

 ؛اخراجیکسال -13

 ؛اخراجدائم -14

 ؛تبدیلاجباری -15

 .عدلیوقضایییهاارگانمعرفیبه -16
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 چهارم بخش

 روند رسیدگی

 ارجاع قضیه .7

:شودمییکقضیهدرحاالتزیربهکمیتهنظمودسپلینراجع -

 کارمنداناداریازمحصلین؛شکایتمستقیماساتیدیا -1

 شکایتمستقیممحصلیامحصلینازمحصلخاطی؛ -2

ارائهگزارشبهکمیتهنظمو -3 مشاهدهعینیتخطیازطریقیکیازکارمندانپوهنتونوپوهنحیو

 دسپلین؛

 ثبتواقعهدسپلینیازطریقکمرههایامنیتیوگزارشآنبهکمیته؛ -4

 .اساتیدشکایتازکارمنداناداریویا -5

 مراحل بعد ارجاع .2

گردید،نکهیبعدازا راجع دسپلین و نظم کمیته به قضیه بررسییک را موضوع دسپلین و نظم کمیته

.کندیمریداجلسهرا،سهروزبعدازراجعشدنقضیهبهکمیتهحداکثرنمودهوجانبههمه

 هافیصله .9

 غور از بعد دسپلین و نظم دسپلینوزارت،جانبههمهکمیته و نظم داشتالیحه نظر با را خود فیصله

:دینمایمبهشکلذیلاتخاذانضباطیتحصیالتعالیوطرزالعمل

الف ابالغفیصلهدرخواست3الیتواندیمشدهمحکومشخص( درکمیتهدنظریتجدروزپساز خویشرا

 .نظمودسپلینثبتنماید

 .کمیتهنظمودسپلیناستمحصل،دنظریدتجمرجعرسیدگیبهدرخواست(ب
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بعدازابالغفیصلهبهشخصخاطی،باشد،هیعلمحکومفیصلهکمیتهمبنیبراخراجشخصکهیدرصورت(ج

 .موصوفحقحضوردرموسسهراندارد

بعدازفیصلۀ(د فیصلۀکمیتهنظمودسپلینپوهنحیبرایتنبیهاتبیشترازدهروزاخراجازپوهنحی،

.باشدیماالجراالزمنهاییکمیتۀنظمودسپلینپوهنتونیاشورایعلمیپوهنتون

مگراینکهشود؛کمیتهنظمودسپلینازطریقکتاباطالعبهسمعتماممحصالنرسانیدهمییهاصلهیف(ه

.قرائتکتاباطالعرادرصنوفالزمنبیندکمیتهنظمودسپلینبنابهمالحظاتیمشخص،

 :7تبصره 

پلینپوهنحیهاونظمودسیهاتهیکمصدوراحکامانضباطیدرخصوصمحصالنمتخلفتنهاازطریق

دیسیپلیننظمویهاتهیکمازسویصادرشدهجزدرمقاماجرایاحکامنهادهاریوساردیگیمپوهنتونصورت

.باشندازتنبیهاتانضباطینمیکیچیهمجازبهصدوریااجرایمفاد

 :2تبصره 

انضباطیمجازبهیهاتهیکمکارکنانمحصالن،اعضاوتیمصوندینیواصولامنیتویهاآموزهبراساس

 و زندگیخصوصیمحصالننبوده اطالعاتاندموظفتجسسدر محرمانهکلیه مربوطبهتخلفمحصالنرا

.نمایندیخودداردرمواردضروریوقانونیکهدرسعبرتیشودبهدیگران،جزبهتلقینمودهوازافشایآن
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 بخش پنجم

 احکام متفرقه

 نظارت  .7

بر محصالن امور یهااستیسیسازادهیپمعاونیت نموده،انضباطی نظارت پوهنتون سطح در محصالن

.واهدافواالیسازمانارائهخواهدنمودتیمأموراطالعاتمناسبرابهتیمرهبریارشدجهتدستیابیبه

 نقد و بررسی  .2

منابعکافیرادردسترسمشمولین،پالیسیاطمینانخواهددادکهبرایارتقاءاینمعاونیتامورمحصالن

.خواهدکردواصالحاتالزمراایجادبررسیمؤثرطوربهسالیانهراهاروشویشمخطقرارداده،

  پالیسینقض این  .9

قانونیخواهدمؤاخذاتیسازادهیپ،منجربهمحصالنانضباطییهاروشواینپالیسینقضمواردهرگونه

.گردید

 پالیسیدسترسی به  .4

 .منتشرخواهدشدپوهنتونتیساوبدرپالیسیاین

 تعدیل در پالیسی .5

پیشنهادنمایندقابلتعدیلاستوتعدیالتدیسیپلینکهدوثلثاعضایکمیتهنظمواینپالیسیدرصورتی

.باشداجرامیصورتگرفتهپسازتائیدشورایعلمیقابل
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 پالیسی تائید .6

)مورخ()اینپالیسیدرجلسهشماره با( شورایعلمیپوهنتونهراتمطرحو

.اتفاقآراءتائیدگردید

 با احترام

 

پوهندویدوکتورعبداهللفایز

رئیسپوهنتونهرات


