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هنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانیپو  

 معاونیت امور علمی

  داخلی تضمین کیفیت مرکز

 

 

در پوهنتون تعلیم و تربیه پالیسی انصاف و عدالت  

بیشتر از نیم قرن میشود که مصروف علمی تربیۀ معلم، بزرگترین نهادپوهنتون تعلیم و تربیه، به عنوان 

( برنامۀ لیسانس 31دولتی و خصوصی از طریق )نهاد های تحصیالت عالی  برای مکاتب، تربیۀ کادر های علمی 

 میباشد.  ( برنامۀ ماستری 4و ) 

و رتب علمی پوهاند الی به سویۀ تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس ( تن استاد 294این پوهنتون با داشتن ) 

 فعالیت مینماید.   یالت عالی،در چوکات وزارت تحص اعم از ذکور و اناث  ( تن محصل 10000و )پوهنیار 

در سر لوحۀ در تمامی امور، یض عمل نمودن عو بدون هر نوع تبدر نظر گرفتن اصل انصاف و عدالت 

برای استخدام استادان، کارمندان اداری ، مهم تأمین هر چه بیشتر این اصلبه منظور کار این پوهنتون قرار دارد. 

ترفیعات، مجازات و   ، توزیع بورسیه ها،کارمندان و محصالن ، تشویق استادان،و خدماتی و جذب محصل 

مراعات میگردد که در این اصلهای  ، رعایت انصاف و عدالت در نمره دهی محصالن، ارزیابی استادان مکافات

 پالیسی روی آن بحث صورت گرفته است. 

  اهداف

 زیر وضع شده است:در بخشهای  هر چه بیشتر انصاف و عدالتتامین پالیسی هذا به منظور 

و اجرای فعالیت های یومیه  استاد و امورات مربوط به آنتقرردر نظر گرفتن انصاف و عدالت در  .1

ارزیابی کنفرانسها، روزانه، شبانه، ماستری،  در برنامه هایتقسیم عادالنۀ دروس از گونۀ :  دانااست

معرفی در سیمینار میته ها و شوراها، تنظیم در کمقاالت، آثار تحقیقی و تألیفی، ترفیعات، بورسیه ها، 

 کشاپها و....های ور

 کارمندان اداری و خدماتی.امتیازات  و جذب، ارتقادر نظر گرفتن انصاف و عدالت در  .2

 .در نظر گرفتن انصاف و عدالت در ارزیابی ونمره دهی محصالن .3
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 الیسی هایو پ لوایح ،قوانین و مقررات یک سان تطبیق دردر نظر گرفتن انصاف و عدالت  .4

، محصالن و کارمندان اعم از اداری و باالی استادان و پوهنتون تعلیم و تربیه، تحصیالت عالی

 خدماتی.

و  از طریق: وپسایت، بنرها و برشور ها از قوانین، مقررات و لوایح و پالیسی ها ،اگاهی دهی همه .5

 کنفرانسها.

 و عدالتبرنامه های پوهنتون تعلیم و تربیه در بخش تأمین انصاف 

 ، کارمندان اداری و خدماتیعدالت در جذب استادانوالف( پالیسی انصاف 

ذب جدر سایت پوهنتون و تحصیالت عالی به اعالن گذاشته شده و  کادر علمیبستهای مورد نیاز . 1

 تاد، از طریق پروسۀ رقابت آزاد صورت میگیرد. اس

به اعالن گذ اشتن بست در سایت ابت آزاد واستخدام کارمندان اداری الی بست چهارم از طریق رق. 2

 امتحان خدمات ملکی صورت میگیرد. پوهنتون و تحصیالت عالی و شرکت در

با از طریق رقابت آزاد و با در نظر داشت توانایی فزیکی  کارمندان خدماتی ،مطابق نیاز پوهنتون. 3

 حضور داشت هیأت خدمات ملکی صورت میگیرد.

و محصل نیاز دیپارتمنتها و به رویت تناسب  صبر اساس تشخی ر دیپارتمنتهاد بستهای علمیتوزیع . 4

پوهنتون  تطبیقیو جا دادن آن در پالن  با مکلفیتهای استاد ، تعدد مضامین و مطابقت ساعات درسی ( 1/30) استاد

  صورت میگیرد.

و حجم کار نجی ادارات بر اساس نیاز سدر پوهنحی ها و سایر بخشهای اداری،  . توزیع بستهای اداری 5

 پالن تطبیقی پوهنتون میگیردد.در جلسات اداری درج   ،( 1/70) با محصلوتناسب کارمند اداری انها 

 راقبت جدی مینمایند. ی ها در این بخش م. معاون علمی پوهنتون، معاون اداری و روسای پوهنح6

 تقسیم ساعات درسی( پالیسی انصاف وعدالت در ب

مکلفیت علمی استادان مطابق لوایح وزارت تحصیالت عالی صورت نه در دیپارتمنتها بر اساس تقسیم دروس روزا

بر عهده داشت تدریس آن در شبانه نیز بر عهدۀ همان  تدریس هر مضمونی را که استاد در درس روزانهمیگیرد. 

خواهی اعضای  خود از تدریس آن انصراف نماید پس از نظراستاد گذاشته میشود. در صورتی که استاد 

مضامین بر اساس تخصص  قسیم در برنامه های فوق لسانس، تاشته میشود. گذدیپارتمنت بر عهدۀ استاد دیگر 
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شورای علمی پوهنحی از تأمین عدالت در این  بخش نظارت نموده و استاد متضرر میتواند  استاد صورت میگیرد.

یا به لمی و حتی رییس پوهنتون در میان گذارد و به صورت مستقیم با ریس پوهنحی، معاون عشکایت خود را 

 وارد سازند. پوهنحی و یا پوهنتون  در صندوق شکایاتصورت سری، شکایت را 

 در بخش توزیع بورسیه های کوتاه مدت و دراز مدت پالیسی انصاف وعدالتج( 

ت و هر بورسیه یی که در به ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان خویش سخت معتقد اس، پوهنتون تعلیم و تربیه

واجد راجع میگردد از طریق کمیتۀ توزیع بورسها که متشکل از نماینده های نه پوهنحی است به شخص پوهنتون 

 شرایط تفویض میگردد. 

 در ورکشاپها و سیمینارها استادان، کارمندان و محصالن در بخش معرفی پالیسی انصاف وعدالتد( 

توسط کمیتۀ مشترک معاونیت امور علمی،  ی خارج پوهنتون،صالن در ورکشاپهامحمعرفی استادان، کارمندان و 

نظر به نیاز ن و اداری نظر به واجد شرایط بودن آنها گزیده میشود؛ اما در ورکشاپهای داخل پوهنتون محصال

بلند  و اینکه در کدام کمیتۀ پوهنحی و یا پوهنتون مصروف هستند؛ صورت میگیرد تا از یک جانب باعثسنجی 

  رفتن ظرفیت انها شود و از جانب دگر؛ باعث رشد و ظرفیت سازی کمیته ها نیز گردد. 

 در شفافیت نتایج امتحان پالیسی انصاف وعدالت هـ (

امتحانات وسط سمستر: به خاطر تأمین شفافیت در امتحان وسط سمستر از طریق شورای علمی پوهنتون  .1

به صورت داده شده را  هوسط سسمتر پارچه های نمر اخذ امتحانوظیفه داده شده تا هر استاد ، بعد از 

 قناعت محصل در بخش نمرۀ داده شده حاصل گردد.در اختیار محصالن قرار دهد تا  موقت

 و ، پوهنحیسطح دیپارتمنت به ازترکیب استادان، ناتتحاامهای مختلف در امتحان پایان سمستر، کمیتۀ  .2

تر تشکیل میشود و در ختم پروسۀ امتحان پس از ارایه گزارش در هر سمس مقطعیبه صورت پوهنتون 

اگانه دیده به عمل آورده امتحان هر صنف به صورت جد ها همه روزه از جریانمنحل میگردد. این کمیته 

گزارش مینمایند و در اخیر امتحان  درجامور  مربوط به کمیته،در کتاب و گزارشات شان را روزانه به 

ارایه مینمایند. این هیأت از نحوۀ سواالت،  به معاونیت امور محصالن صورت کتبی توحیدی خویش را به

موجودیت استاد ممیز و ممتحن در  آغاز به موقع امتحان، ، مدت زمان امتحان،امتحان ی صنفنظم داخل

   حاصل مینماید.اطمینان ز امتحان و... صنف، فضای مناسب برای امتحان و میزان رضایت محصالن ا

در ختم امتحانات رسما اعالن شده و محصالن از طرف مدیریت تدریسی هر پوهنحی یج امتحان نتا .3

تجدید نظر در  درخواستی دهند.برای تجدید نظرسه روز مطابق الیحۀ امتحانات تا معترض میتوانند 
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استاد و محصل معترض به رویت کلید سواالت صورت میگیرد. سه تن  داشتپارچه امتحان در حضور

 خود بر تامین شفافیت و انصاف و عدالت می افزاید. ،ضور محصل در زمان تجدید نظرح

 و( پالیسی انصاف و عدالت در تأمین آزادی علمی 

، پالیسی ، به منظور حمایت از آزادی علمی استادان ومحصالنپوهنتون تعلیم و تربیهمرکز تضمین کیفیت 

 30ورخ ن و بعد از تایید شورای علمی پوهنتون در جلسۀ مآزادی علمی در پوهنتون تعلیم و تربیه را تدوی

در موارد نه گانه پوهنتون ارسال نموده است. به پوهنحی های در سایت رسمی پوهنتون نشر و 1397جدی 

قرار مورد سرزنش مختلف این پالیسی بیان شده است که هیچکس به خاطر ابراز نظر علمی و برحق 

 نمیگیرد. 

 اخالق اجتماعی رعایت  عدالت در تامینز( پالیسی انصاف و 

های سلیقوی و انواع مختلف جلوگیری از برخورد مرکز تضمین کیفیت پوهنتون تعلیم و تربیه، به منظور  

پالیسی اخالقی در پوهنتون تعلیم و تربیه را تدوین و بعد از تایید تعصبات، تامین یک فضای مطمین اخالقی، 

به پوهنحی های نه و در سایت رسمی پوهنتون نشر 1397جدی  30ورخ شورای علمی پوهنتون در جلسۀ م

بیان شده است که هر نوع تخلف از هر مرجعی  گانه پوهنتون ارسال نموده است. در این پالیسی به وضاحت

 که به ظهور میپیوندد مطابق قانون تحصیالت عالی و قانون نافذۀ کشور مورد باز پرس قرار میگیرد. 

 ارزیابی شکایاتاف و عدالت در ح( پالیسی انص

توسط کمیتۀ اصلی ارتقای کیفیت پوهنتون ساخته شده و در جلسۀ مورخ  طرزالعمل درج و رسیده گی به شکایات

همین طرز العمل به درپوهنتون مورد تایید قرار گرفت و شورای علمی (  3و پروتوکول شماره )  1398ر  2ر 1

تشریح شده است و  ت استادان، کارمندان اداری و خدماتی و محصالنراههای رسیده گی به شکایاصورت مفصل 

 پوهنتون تعلیم و تربیه متعهد به عملی نمودن آن است. 

 در  بخش توزیع اضافه کاری ( پالیسی انصاف و عدالتط

ا شب باشهاعم از کارکنان فنی، ری توزیع اضافه کار در پوهنتون تعلیم و تربیه نظر حجم کاری کارمندان ادا

 مد نظر گرفته میشود.  بعد از تایید آمر بخش مربوطهو کارمندان  خدماتی 

 حاضری استادان، کارمندان و محصالنی( پالیسی انصاف و عدالت در 

بر اساس تقسیم اوقات درسی و اشتراک در کمیته ها و شوراها ، حاضری استادان تحصیالت عالی. مطابق قانون 1

ن تنظیم گردیده است. هر استاد همین برنامه ها را در پالن انفرادی خویش جا ی داخل پوهنتون و خارج پوهنتو
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از خود شایسته گی نشان  توظیف شده یدر کمیته های و شوراهای ادرس و یا فعالیته در میدهد و استادانی که 

یق مورد پاداش طر آنشده و از  در دوسیه علمی آنها گذاشته گزارش آن یک کاپی نتیجۀ میدهند و یا بر عکس آن، 

 یا پاد افرا قرار میگیرد. 

 روزه و  4-8شنبه همه روزه از ساعت چهاراز شنبه الی  اداری و خدماتی  کارمندان . مطابق قانون کار،2

کارمندی که بدون خود سرانه و بدون در مصروف عرضۀ خدمات اداری در پوهنتون میباشند.  1-8پنجشنبه از 

 ، غیر حاضر محسوب میگردد.ظیفۀ محولۀ خویش را ترک میکندجریان قرار دادن آمر خویش، و

. محصالن مکلفیت دارند مطابق تقسیم اوقان معینه در هر سمستر در ساعات میعن به درس حاضر باشند. هر 3

و محصلی که در صنف حضور نداشته باشد، غیر حاضر  استاد به صورت جداگانه حاضر خصوصی دارد

حاضری خصوصی استاد که  هر مضمون به رویت  یت هر محصل درامتحانومو محر یتمحسوب میشود. شامل

هیچ مرجع پوهنتون صالحیت تغییر در است محاسبه میشود.   حاضریغیر %25حاضری و  %75همانا 

 حاضری خصوصی استاد را ندارد.

 ک( پالیسی انصاف و عدالت در  بخش تدارکات

قانون تدارکات نشر شده به تاریخ  برپایهتدارکات پوهنتون،  امریت تهیه ومواد  مورد نیاز پوهنتون از طریق 

ترتیب گردیده است، تهیه  68و  57که بر پایۀ ماده  جریدۀ رسمی و طرز العمل تدارکات 1398سنبله  27

 میگردد. نمایندۀ وزارت مالیه نیز کنترول خود را بر اساس همین قانون انجام میدهد.

 تطبیق اصل مجازات و مکافات ل( پالیسی انصاف و عدالت در بخش

مالی که در بوده و با در نظر داشت توانایی  باور مند به اصل مجازات و مکافات  پوهنتون تعلیم و تربیه 

انعده افرادی که مورد تشویق لیست کار مندان شایسته را مورد حمایت قرار داده است. و اختیار دارد، استادان 

  اداری موجود است.قرار گرفته اند در شعبات علمی و 

 پرداخت حقوق و امتیازات فعالیتهای تحقیقی استادانم( پالیسی انصاف و عدالت در 

  مقررهمطابق  1398هت تشویق و ترغیب تحقیق در نظر دارد که از سال جپوهنتون تعلیم و تربیه در 

 ؛تحقیقی –ات علمی حق الزحمۀ فعالیتهای علمی، تحقیقی و نشراتی موسس 1382ر 8ر  18( مورخ 82شماره)

پرداخت نماید. همچنان مقاالت علمی استادان در مجلۀ پیام را  ، استادان وایدتحق الزحمۀ تالیف، تحقیق ، تقریظ 

 به نشر میرسد. بعد از طی مراحل قانونی آن، معرفت 

  ترفیعات علمی استادان  و ترفیعات تعیین موضوع و پالیسی انصاف و عدالت در بخش ن( 
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. استاد محقق سه عنوان را برای تحقیق ن موضوع استادان، شخص محقق نقش عمده و اساسی دارددر تعیی

، برای تحقیق یکی ا زموضوعاتی را که نیاز بیشتر بر آن محسوس بودو مجلس دیپارتمنت  خویش انتخاب مینماید

جانب شورای علمی از  ترفیعات استادان مطابق قانون تحصیالت عالی در موقع معین  استاد برمیگزیند.

دروازه های مقامات طی مراحل میگردد. دیپارتمنت، پوهنحی، کمیتۀ ترفیعات پوهنتون، شورای علمی پوهنتون 

 رد.یتاد معترض و متضرر از این ناحیه باز است و موضوع مورد تعقیب قرار میگاسباالیی پوهنتون  برای 

 رمندان اداری و خدماتیدر بخش ترفیع و ارتقای کا پالیسی انصاف و عدالت  ص( 

پالیسی درج و رسیده گی به شکایات ، که طرح آن توسط محترم پوهنوال لیلما شریفی یما ساخته شده بود، 

 3و پروتوکول ) 1398 ثور 1پس از ابراز نظریات اصالحی در کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون،  در جلسۀ مورخ  

 ابراز نظر و اخذ تاییدی به شورا ی علمی  ارسال گردید.(  به اتفاق آرا مورد تایید  قرار گرفت و جهت 

 

  1398ر 1ر   6( مورخ   1پروتوکول)  که توسط کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون انصاف و عدالتپالیسی  

( شورای علمی پوهنتون مطرح و به اتفاق 3و پروتوکول شماره )  1398ر   2ر 1تدوین گردید در جلسۀ  مورخ  

 گردد.ر یفیصله به عمل آمد که رسما به پوهنحی و دیپارتمنتها تکث آرا مورد تایید و

 

 

 


