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   پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی

علمیمعاونیت امور   

 مرکز تضمین کیفیت داخلی

    ، امنیت و صحت پالیسی مصونیت

          بیشتر از  خدماتی و( تن کارمند اداری و190)،تن استاد( 294) تربیهپوهنتون تعلیم ودر 

مصروف تدریس، تحقیق، ترتیب  بههمه روزه مطابق الیحۀ وظایف خویش ( تن محصل، 10000)

پوهنتون تعلیم و تربیه در برابر هر یک از ایشان رهبری  عرضه خدمات و آموزش اند. به این اساس 

بسازد تا آنها بتوانند با خاطر پوهنتون را برای آنها فضای امن و مصون که مسوول میداند را خویش 

  ایجاد چنین مصونیت، امنیت و صحتیز به منظور پالیسی هذا ن آسوده به کار و فعالیت خویش بپردازند.

 بخش تدوین شده است.  چهاردر 

 تامین مصونیت جانی از لحاظ امنیتالف( 

سرک عمومی افشار  جنوب در مقابل  دروازه دارد؛ بکی آن به طرف پوهنتون تعلیم و تربیه دو

 دارد. در مقابل دیوار اکادمی پولیس موقعیت  شرققرار دارد و دیگرش به طرف 

دروازۀ اولی دروازۀ عمومی بوده که همۀ پرسونل پوهنتون اعم از استاد، محصل، کارمند اداری 

فامیلی  )ن طریق رفت و آمد دارند. دروازۀ دومی ، دروازه یی است که سه بالک رهایشی و خدماتی از آ

  ( از آن استفاده مینمایند. استادان  یها

هر ترکیب در که ی کارمندان و محصالن دو پوستۀ امنیتی را تأمین امنیت جانپوهنتون، به خاطر 

  قرار دارد، گماشته است.  مسلح  پولیس  یک )       ( تن

از هر راه در اختیار پوهنتون قرار دارد و در صورت وقوع حادثه یی، پوهنتون میتواند  دوهر

 دهد. انتقال را به جای امن خویش کارمندان و محصالن  باشد،راهی که امنیت آن بهتر

وقوع  چانی کارمندان) اکادمیک و اداری و خدماتی ( و محصالن، از لحاظ ب( تأمین مصونیت 

 زلزله، آتش سوزی

های مختلف هشت بالک تدریسی و اداری با سایز و ظرفیتپوهنتون تعلیم و تربیه، در حال حاضر 

تمامی ساختمانها با وسایل ضد حریق مجهز بوده و هر بالک حد اقل سه دروازه در در اختیار دارد. 

استفاده میشود. یک یک دروازه  از در حال حاضر برای رفت و آمد  صرف موقعیتهای مختلف دارد. 

کارمندان) اکادمیک و  غیر مترقبه دو دوروازۀ دیگر نیز امکاناتی است برای انتقال در صورت واقعۀ 

 و خدماتی ( و محصالن در محل امن و مصون. اداری 

طریقۀ استفاده از بالونهای ضد حریق را نیز به همچنان از جانب معاونیت امور مالی و اداری  

 است.  آموزشکارمندان و محصالن طی برنامه هایی مشخص، 
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ر انی کارمندان) اکادمیک و اداری و خدماتی ( و محصالن، در البراتواجج( تأمین مصونیت 

 های ساینس

البراتوار های ساینس در ته کوری بالک صد اتاقه قرار دارد و برای هر یک آن البرانت  

و ماسکهای  مواد البراتوار در محالت مصون تحت حفاظت قرار داردمسلکی استخدام نموده است. 

 محصالن و استادان در البراتوار ها موجود میباشد.برای حفظ و مصوونیت حفاظتی 

 ین مصونیت صحی کارمندان) اکادمیک و اداری و خدماتی ( و محصالن،د(  تأم

و دو  حال حال حاضر دارای یک کلنیک صحی مجهز همراه دوا خانهپوهنتون تعلیم و تربیه ، در

در . کار این کلنیک توسط دوتن داکتر مجرب و یک تن نرس مسلکی پیش برده میشود. میباشد بستر

جدی تر باشد، چهار عراده مریض وی میگردد. هرگاه مشکل صورت ضرورت مریضان سراپا تدا

 ، مریض به نزدیکترین شفاخانه انتقال داده میشود.موتری که پوهنتون در اختیار دارد

 

و پس از ثبت تهیه و ترتیب گردیده پالیسی هذا به همکاری کمیتۀ اصلی تضمین کیفیت پوهنتون 

مجلس شورای  1398ر  2ر 1مورخ  ( 3شماره) پروتوکول در  1398ر  1ر 6( مورخ 1پروتوکول )

 مرعی االجرا میباشد.اعتبار از همین تاریخ مورد تایید قرار گرفت و علمی 


