
1 

 

 

 

 شهید استاد ربانی ۀپوهنتون تعلیم و تربی

 علمی امور نیتمعاو

 ارتقای کیفیت آمریت

 

 

 

 

 

 

  ۀ شهید استاد ربانیپوهنتون تعلیم و تربیآزادی علمی در پالیسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397 زمستان کابل،



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حيمبسم هللاا الرحمن الر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 فهرست 

 

 مقدمه

 اهمیت و ضرورت موضوع

 هدف عمومی

 اهداف خصوصی

 پوهنتونآزادی علمی در  فصل اول : مفاهيم

 پوهنتونموارد مخالف آزادی علمی در فصل دوم : 

 پوهنتوننياز مندیهای آزادی علمی در  فصل سوم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 مقدمه

وزارت آزادی علمی  صراحت دارد.  در مورد  قانون موسسات تحصيالت عالی ( 3مادۀ ) ( 11بند )

نميتوانند رشد  اکادميکتحصيالت عالی به این امر معتقد است که بدون آزادی علمی، نهاد های 

ضربۀ محکمی بر پيکر آزادی علمی در نهاد های تحصيالت  ،جنگ بيشتر از چهار دهه نمایند. 

 عالی وارد آورده است. 

هرقدر دریک جامعه به آزادی علمی ارج گذاشته شود، موانع از سر راه آزادی علمی برطرف گردد 

و منابع وسيع در اختيار قشر منور کشور به خصوص استاد و محصل قرار داده شود، به همان 

ر برابر رشد جامعه از طریق ليت دؤوواحساس مسرا نوآوری و ابتکار ميگيرد جای تقليد  اندازه

. در وجود استادان و محصالن تبارز ميکندنو و تحقيقات علمی مفيد و موثر برای جامعه نظریه های 

، فضای گفتگوها و گفتمانهای و صنوف درسی علمیهای  موجب ميشود تا فضای نهادآزادی علمی، 

ر ها ی علمی وورکشاپهای ارایۀ کنفرانسها و راه اندازی سيمينامکانی برای  ثمر بخش و رهگشا،

مشغول شدن در سایتهای علمی انترنتی، نوشتن  وکتابخوانی  رشد فرهنگ ،آموزشی، تحقيقات علمی

  باشد.  و سهيم شدن در توليد دانش جدیدو چاپ آن و نشر نقد و بررسی آثار علمی  ،کتاب  ،مقاله 

ها ی نهاد بيرون ماعی بر جریانهای اجتدر نهاد ها ی تحصيالت عالی، وجود چنين فضایی 

؛ برخالف، در را سبب ميشودرشد جامعه ) اعم از مادی و معنوی( اثر گذاشته  تحصيالت عالی

 بورد ارتقایروی این اصل، جامعۀ دگم و بسته نه تنها علم رشد نميکند؛ بل استبداد نيز بيداد مينماید. 

تحقق  برایکيفيت ریاست ارتقای کيفيت و اعتبار دهی وزارت تحصيالت عالی پاليسی حاضر را 

 یازده گانۀ ارتقای کيفيت ترتيب نموده است.  هرچه بيشتر معيار های

مواردی وجود دارد که استادان و محصالن  در انجام آن دست باز دارند و مواردی  این پاليسیدر 

هم دیده ميشود که استادان و محصالن نباید به آن مبادرت ورزند. به این اساس اگرآزادی علمی به 

صورت درست تعبير و تفسير شود، ازادی علمی باعث رشد استاد و محصل و در یک کالم با عث 

می ميشود؛ اما اگر از آزادی علمی تعبير نادرست صورت بگيرد و به اصطالح رشد جامعه عل

نوعی مصونيت کاری به استاد و محصل بدهد  ، جامعه به طرف فالکت و بی بند و باری کشانده 

 ميشود. 
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 و ضرورت موضوعاهمیت 

باعث رشد  و آزادی علمی در نهاد های تحصيالت عالی، یکی از الزمه های اساسی به شمار ميرود

و بالنده گی نهاد های علمی ميگردد. متاسفانه بعضاً در نهاد های علمی تخطی هایی صورت ميگيرد 

رد لذا پاليسی حاضر برای نهادینه شدن و هم نهاد علمی از آن متضرر ميگهم استاد و محصل که 

 آزادی علمی تدوین گردیده است.

 هدف عمومی

از سوی استادان  در نهاد های تحصيالت عالی  علمیواقعا برای ایجاد فضای احيای یک ارادۀ قوی 

به نهاد مولد دانش را  که نهاد های تحصيالت عالی  در تدریس و تحقيق با کيفيت بلند و رهبری 

      جدید مبدل سازد. 

 اهداف خصوصی

 پوهنتوننهادینه شدن مفاهیمی آزادی علمی در  .1

 پوهنتونتشخیص موارد مخالف آزادی علمی در  .2

 پوهنتونعلمی در  دیهای آزادیمننیاز تشخیص  .3

 فصل اول

پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانیمفاهیمی آزادی علمی در            

 مادۀ اول

بر همين  .متعهد به آزادی علمی بوده از آن حمایت مينماید پوهنتون تعليم و تربيۀ شهيد استاد ربانی ،

نهاد اساس استادان و محصالن بدون خوف و هراس ميتوانند در مباحث علمی در داخل و خارج 

 اشتراک نمایند. تحصيالت عالی

 مادۀ دوم

شگوفایی و رشد شخصيت  را که  پوهنتون تعليم و تربيۀ شهيد استاد ربانی،در  ،آزادی علمی      

آورد.یکی از اهداف تعليم و تربيه است به بار می   

 مادۀ سوم 

 -حق هر عضو کادر علمی را در رابطه به داشتن فلسفۀ تعليم و تربيه و تعهدات فکری ،آزادی علمی

عقالنی سيستم تحصيالت عالی را حفظ  –عقالنی اش تثبيت مينماید. این امر یکپارچه گی فکری 

 نموده ، به عامۀ مردم خدمت ميکند. 
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 مادۀ چهارم

ا نظریات شان را به شکل گفتاری، به اعضای کادر علمی و محصالن حق ميدهد که ت ،آزادی علمی 

بدون ترس و نگرانی از  ،نوشتاری و الکترونيکی در داخل و خارج از محوطۀ نهاد تحصيلی

 که اظهارات شان باعث آسيب و ضرر رساندن به دیگران نگردد. بيان نمایند به شرط آن مجازات،

 مادۀ پنجم

رعلمی از نگاه مسلکی دارای صالحيت و آگاهی الزم وصداقت در مقابل نظام تحصيالت اعضای کاد

 عالی و رشتۀ تخصصی شان ميباشد. 

 مادۀ ششم

به اعضای کادر علمی ومحصالن با در نظر گرفتن  منافع عامه، حق ميدهد که  تحقيق  ،آزادی علمی

 د. کنننمایند و نتایج تحقيقات خویش را آزادانه بيان 

ۀ هفتمماد  

به منظور حفظ و حمایت از آزادی علمی  نتایج تحقيقات علمی را که منافع جامعه را  پوهنتون،

 خدشه دار نسازد بدون سانسور به نشر ميرساند.

 مادۀ هشتم

به هيچ سياستمدار و دولتمرد حق مداخله وتحميل عقاید و نظریات سياسی  نهاد تحصيالت عالی،

دان  نميدهد.شان را در تحقيقات علمی استا  

 مادۀ نهم

بر مبنای آزادی علمی از موقف اعضای کادر علمی و محصالن در رابطه به عدم موافقت  پوهنتون،

 مستدل و منطقی ایشان با پاليسيها و پيشنهادات اداری حمایت مينماید.

 مادۀ دهم

به استادان و محصالن حق ميدهد که در صورت تلف شدن حقوق شان ویا هتک  ،آزادی علمی

 مطالبۀ جبران خسارات یا اعادۀ حيثيت مينماید. ،حرمت به ایشان

 مادۀ یازدهم

به استادان و محصالن حق ميدهد تا در محتوای مواد یک کورس مطابق ضرورت  ،آزادی علمی

 بازار کار تغييرات و تعدیالتی را مطالبه و پيشنهاد نماید.
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 مادۀ دوازدهم

یگر را به چالش بگيرند؛ ولی به  به استادان و محصالن حق ميدهد تا نظریات یکد ، آزادی علمی

 گيرند.يه و یا محکوميت قرار نمورد تنب خاطر داشتن چنين نظریات

 مادۀ سیزدهم

از موقف استاد در قسمت ارزیابی و تثبیت نمره به محصل تا جایی که نمرۀ داده شده  ،آزادی علمی

حق فرد و و با معیار های ارزیابی نباشد حمایت میکند مخالفتدر  غیر مسؤوالنه، غیر عادالنه و

 محترم میشمارد.نهاد تحصیلی را غرض حفظ معیار های علمی 

 مادۀ چهاردهم

آزادی علمی به اعضای کادر علمی، حق میدهد که میتود تدریس مضمون محولۀ خویش را مطابق 

 محتوای مضمون انتخاب نماید.

 مادۀ پانزدهم

خویش را در بارۀ تصاميمی که آنها را  نظریات حق داده ميشود  نمحصالبه مطابق آزادی علمی، 

ات شان در اتخاذ تصاميم در حساب یتطبيق ميشود ، ابراز نمایند و نظر متاثر ميسازد و بر آنان

 گرفته شود. 

 مادۀ شانزدهم

علمی، به محصالن حق ميدهد  در کميتۀ نظم و دسپلين عضویت داشته و ازشفافيت تصاميم آزادی 

 این کميته اطمينان داشته باشد.

 هفدهممادۀ 

 آزادی علمی، به محصالن حق ميدهد تا در ارزیابی کيفيت تدریس استادان، سهيم باشند. 

 

 فصل دوم

 پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربانیموارد مخالف آزادی علمی در 

 مادۀ نزدهم

و قانون شکنی اش حمایت  پوهنتونیآزادی علمی از عضو کادر علمی در مورد مجازات غیر   

 نمیکند.
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 مادۀ بیستم

آزادی علمی از آنعده استادانی که تنها به اجرای مکلفیت های درسی خویش پرداخته و از سهم 

گیری در سایر امور پوهنتون )شامل: اشتراک در کمیته ها، مجالس، کنفرانس ها، ورکشاپ ها، 

ر سمینارها، انجام کار های عملی و البراتواری، نو آوری در پروسه تدریس و آموزش، امو

 کند.  ابا میورزند، حمایت نمیدیپارتمنت، ارتقای کیفیت، نقش پوهنتون در جامعه و...( 

 

 بیست و یکممادۀ 

آزادی علمی، اجازه نمیدهد که عضو کادر علمی کسی را تهدید کند، اذیت نماید، مرعوب کند، 

 تمسخر نماید یا نظریات خویش را باالی محصالن تحمیل کند.

 بیست و دوممادۀ 

دی علمی محصل، مانع مطالبۀ استاد از این امر نمیگردد که محصل باید مضمون را خوب آزا

 بیاموزد و ضوابط اساسی و اکادمیک نهاد تحصیلی را رعایت نماید.

 بیست و سوممادۀ 

آزادی علمی، تضمین نمیکند که یک عضو کادر علمی غیر شایسته و بی کفایت به طور دایمی 

 ی بماند و به وظیفه اش ادامه بدهد.منحیث عضو کادر علمی باق

 بیست و  چهارممادۀ 

آزادی علمی به عضو کادر علمی و محصالن حق نمیدهد که خالف اصول و مقررات دیپارتمنت، 

پوهنحی و نهاد تحصیالت عالی عمل نمایند؛ اما این حق را میدهد که از قوانین و مقرراتی که غیر 

 عادالنه است، انتقاد نماید.

 ست و پنجمبیمادۀ 

آزادی علمی، از عضوکادر علمی ومحصالن در صورت خالف رفتاری از ضوابط حمایت نمیکند؛ 

ولی الزم میداند که در صورت موجودیت ثبوت صریح و شفاف، اجراات قانونی به عمل آید و 

 برخورد عادالنه صورت بگیرد.

 بیست و ششممادۀ 

آزادی علمی از آن عضو کادر علمی که مکرراً غیر حاضری مینماید و یا از تدریس مضمون 

 تعیین شده و ساعات مکلفیت درسی بدون عذر موجه ابا میورزد حمایت نمیکند. 
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 هفتممادۀ بیست و 

آزادی علمی از آن عضو کادر علمی که حاضر به پاسخگویی و ارایۀ توضیحات در مورد ادعا 

رفتاری غیر علمی  یا نقض و تخطی از پالیسیهای معقول نهاد تحصیالت عالی نمیباشد، های خالف 

 حمایت نمیکند. 

فصل سوم              

 مندیهای آزادی علمی در پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانینیاز 

 هشتممادۀ بیست و 

امکانات مادی و معنوی زیر تحقق آزادی علمی، برای شگوفا شدن علم و دانش به یک سلسله 

 ضرورت دارد:

 تشویق استادان و محصالن  برای فعالیتهایی که نشان دهندۀ آزادی علمی است.   .1

با در نظرداشت ارزشهایی که مربوط به آزادی اکادمیک  نهاد تحصيالت عالیبررسی فعالیتهای  .2

 است. 

عملکردها، رفتار و افکار بتواند  . تأکيد مداوم رهبری نهاد تحصيالت عالی برای فضایی که در آن3

 نتيجه یا موثر بر آزادیهای اکادميک باشد.

. موجودیت کتابخانه، استفاده از کتاب و راههایی که محصالن از طریق درسهای مشخص به کتاب 4

 و کتابخانه و سایتهای انترنتی دسترسی پيدا کند.

 . فضای مناسب در کتابخانه برای استفاده کننده گان.5

 موجودیت منابع مورد نياز دیپارتمنتها در کتابخانه ها. 6

 . رهنمایی محصالن برای مطالعه و فعاليتهای تحقيقی در پيوند با دروس شان و مطالعات آزاد7

. موجودیت تاالرمجهز با وسایل تخنيکی مورد نياز برای کنفرانسها، نشستهای علمی و گفتمانها و 8

 انجام پروژه های علمی

 البراتوار های مجهز و مرتبط به رشته در دیپارتمنتها . موجودیت9

 منهمادۀ بیست و 

هر نوع تخطی توسط استادان و محصالن، از مواردی که در باال ذکر شد، مطابق قانون، مقررات 

 و لوایح تحصيالت عالی مورد بازپرس قرار ميگيرد.
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