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 محصالن( حقوق )کارمندان،استادان و یو تساو تیشفاف یسیپال

 

سی های مهم و اساسی، پالیپالنها و پالیسیدر کنار تمام  تحصیالت عالی جهان شرعیات مؤسسۀپوهنحی 

وهنحی این پن و کارمندامحصالن ، را برای استادان شفافیت و تساوی حقوق کارمندان، استادان و محصالن 

انین و له قوسلسی یک فافیت در امورات اداری باید داراپیداست ش قسمیکه از نام آن در نظر گرفته است

انه مساوی تا باشد که همه پرسونل اداری و اکادمیک، استادان و محصالن از حقوقمقررات مشخص بوده 

 :بر اساس اهداف ذیل ساخته شده استخویش برخوردار شوند و این پالیسی 

 

 محصالنتساوی حقوق کارمندان، استادان و  الیسی شفافیت واهداف پ

  ؛تحکیم منـاسبات کار کارکنانو تثبیت 

 ؛ی کار و حمایه از حقوق کـارکنـانتأمین حق مساو 

 ؛از منابع بشری یی کار با استفاده از رفتار انسانبهبود سازمانده 

 مادی، اجتماعی و تأمینات اجتماعی جهت ارتقای سطح زندگیو های معاش تعمیم سیستم 

 ؛فرهنگی کارکنان

  ؛ه، استادان و محصالنالن ادارئوهای کارکنان و مسحقوق و مکلفیتتثبیت 

 ؛تأمین شرایط حفاظت و تخنیک ایمنی کار 

 ؛ظرفیت یو ارتقاها جهت رشد ها و ظرفیتو انکشاف متداوم مهارت ءارتقا 

 ؛فراهم کردن تسهیالت کارمندان، استادان و محصالن 

 

 تساوی حقوق کارمندان

رخوردار یند از حقوق ذیل بایفای وظیفه مینماشرعیات های مختلف در پوهنحی کارمندان که در بست

 میباشند:
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 نظر به قرار داد کارمند بصورت روزانه کار میکند ؛کار اجباری ممنوع است. 

 ول و ف اصکار خالیکه عدم موجودیت موانع قانونی در انجام کار از طرف سطوح فوق رهبر در صورت

 باشد. و سازمانی در نظر گرفته شدهتحصیالت عالی جهان نباشد و منافع ملی  مقررات مؤسسۀ

 ی سپرده به و هیچ کاری خالف رشته و خالف میل کارمند که مغایرت با قرار داد مذکور داشته باشد

 .نمیشود

 در  میشود و داندهلیه، مالیه گراز مزد و معاشات کارمندان نظر به قوانین و پالیسی وزارت محترم ما

کاهش  وذکر شده در قرار داد کارمند اصول افزایش  یهاضمن نظر به قوانین و مقررات ماده

 امتیازات قابل اجرا میباشد.

 ات مقرر می افغانستان وساعات رسمی کارکنان اداری با در نظرداشت قوانین کار جمهوری اسال

رمند به رغبت کا ،در سازمان یو در صورت اضافه کاربوده تحصیالت عالی جهان  کاری موسسۀ

 میباشد.

 ز اتواند یده و بدلخواه خویش میهای هیچ کارمند اداری خالف اصول و مقررات حذف نگردرخصتی

 .های خویش که در قرار داد به تفاهم رسیده بودند استفاده نمایدرخصتی

 دیده استگر اهمدر قرار داد کارمند تفکه اداره نمی تواند بدون موافقۀ کارکن به استثنای مواردی 

 اجرای کاری را از وی تقاضا نماید.

 ب شرعیات در قالاداری پوهنحی  ندر ضمن در خصوص پرداخت معاشات و امتیازات کارمندا

 د:ر دارن را نیز به شکل ذیل در نظتحصیالت عالی جهان حقوق قوانین پرداخت کارمندا موسسۀ

o  ؛ن، یکماهه مزد با اجزا و ضمایم آکارکن الی یکسال باشددر صورتیکه مدت خدمت 

o و  اجزا ج سال باشد، دو ماهه مزد بادر صورتیکه مدت خدمت کارکن بیشتر از یک الی پن 

 ضمایم آن؛

o و  ا اجزابپنج الی ده سال باشد، چهار ماهه مزد  در صورتیکه مدت خدمت کارکن بیشتر از

 ضمائم آن.
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o م ضمای ون بیشتر از ده سال باشد، شـش ماهـه مزد با اجزا در صورتیکه مدت خدمت کارک

 آن.

 یال د که ذشفافیت بوده میتوانهای مهم بال سازمان و ملت همچنان از شیوهشفافیت کارمند در ق

 بیان میگردد:

o جویانبه دانشدرست ی در قبال فراهم سازی خدمات پذیرلیتئومس، 

o ؛آن ها کاران و احترام گذاشتن به و همجویان نی و پرهیز از تکبر نسبت به دانشفروت 

o ؛شجویان و انجام آن در زمان کوتاههای قانونی دانتوجه به درخواست  

o ؛انجام وظایف بر اساس عدل و انصاف 

o ؛عدم تبعیض بین دانشجویان 

o ؛اشتن به قوانین آموزشیذاحترام گ 

o ؛مراتب اداری در انجام امورله سرعایت سل 

o ؛مسؤلیت پذیری انظباط کاری و رعایت نظم و 

o  ی و های وزارت تحصیالت عالو تمام لوایح، مقررات و طرزالعملرعایت قانون اساسی

 جهان. مؤسسۀ تحصیالت عالی

 

 تساوی حقوق استادان

تیاز ق و امحقوق خویش بر خوردار هستند استادان نیز باید از حقو تساویقسمیکه کارمندان اداری از 

صدر مین طریق از ا خویش برخوردار بوده و در قبال سازمان با یک شفافیت تام ایفای وظیفه نماید تا بتواند

 :گردیده است بیانوم گردد که ذیال بصورت مختصر خدمت برای مردم این مرز و ب

 بعیضایط جسمی تهای خانوادگی، قومی و شرنسیت، وضعیت، ریشهاساس نژاد، رنگ، ج نباید بر 

 ؛قایل شود

 رایه اکی خود لط از وظایف مسلی غسر بزند و تصویر وی از نادرست و غیر اکادمیکهای نباید رفتار

 ؛دهد
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 له سأن ممگر اینکه ای ؛یس خصوصی نمایدجویان خود به منظور کسب در آمد، تدرنباید به دانش

 ؛ری تأیید شودتوسط شورای رهب

 ؛شفافیت در خدمات و همکاری را در نظر داشته باشد 

 ؛دبا محصالن در هنگام ارزیابی باید بدون کدام در نظرداشت جوانب خاصی برخورد نمای 

 ؛معاشات استادان از جانب سازمان در اوقات معینه نظر به قرار داد شان داده میشود 

  ؛معاشات استادان مالیه وضع میگردد برمالیه نظر به قوانین 

 ستاد امکافات و مجازات برای  شرعیات تحصیالت عالی جهان و پوهنحی ۀنظر به قوانین موسس

 ؛ن میشودیتعی

 ن پذیر امکا تحصیالت عالی جهان ۀداد نظر به پالیسی استخدام موسس تمدید قرار داد و فسخ قرار

 ؛است

 ی رزیابااستاد در صورت نارضایتی و عدم قناعت از  استخدام استاد جدید بصورت شفاف بوده و

 ؛خویش میتواند به سطوح باالی رهبری پوهنحی شکایت نماید

  امکان  کمیته با حضور ثلث هیات "تقرر و انفکاک"انفکاک استادان نیز بر اساس قوانین و پالیسی

 ؛نیستجه نداشته باشد انفکاک امکان پذیر ؤیل ملذیر هست در صورتیکه کدام دپ

 منت یپارتهای صنفی، ارزیابی های خودی و ارزیابی ها از طرف داستادان محترم که در ارزیابی

 شکایت نماید.شرعیات رضایت نداشته باشد میتواند به ریاست پوهنحی 

 اداری زادانه میتواند در بخشآان شکایت داشته باشد بصورت خیلی در صورتیکه از معاشات ش 

 یند؛شکایت خویش را درج نما مؤسسه

 اریه ی هشددر صورتیکه کدام کوتاهی از طرف استاد صورت بگیرد از طرف دیپارتمنت مربوطه به و

 وشده  نفکاک دایرجلسه اضطراری کمیته تقرر و ا ،گیردده میشود در صورتیکه تکرار صورت دا

 ؛منفک میگردد خویشاستاد از بست 

   ؛و پالیسی های بخش مربوطه اجراآت خواهد شدسایر نکات دیگر نظر به قوانین 
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 حقوق محصالنتساوی 

 ر نظردر یک سازمان تحصیلی محصالن بخش مهم و عمده یک سازمان تحصیلی را تشکیل میدهد و با د

م و نظ و داشت نسبت و تناسب میان استاد و محصل و کارمند و محصل طوری است که محصالن زیاد بوده

یت و شفاف تر مربوطه به محصالن محترم میباشد و هم چنان طوریکه در باال در خصوصدسپلین نیز زیاد

ورت صحبت و اشاره صشرعیات تساوی حقوق کارمندان، شفافیت و تساوی حقوق استادان در پوهنحی 

تا  گردیدمحصالن خواهد مهم از تساوی حقوق  از پالیسی اشاره چندی به نکاتگرفت در این بخش 

خویش  راحت دروس فکر بتواند با یک  شرعیات تحصیالت عالی جهان در پوهنحی ۀموسس محصالن محترم

 :اشاره گردیده استادامه دهد که ذیال  را

 

  مایدنهرگاه محصل از نمرات مضامین خویش ناراض باشد میتواند آزادانه در پوهنحی شکایت. 

 ق به مطاب ضایت نداشته باشدهرگاه محصلین یک صنف از رفتار استاد و یا سیستم تدریس استاد ر

 قرار الیحه سیستم های ارزیابی بصورت خیلی شفاف بدون کدام موضع گیری خاص مورد پیگیری

 .ردیمیگ

 خویش در صورتیکه محصلین از امکانات داخل صنوف خویش رضایت نداشته باشد میتواند شکایت 

 .دندرج نمایشرعیات را در پوهنحی 

  ه پارچ و تجدید نظر پوهنحی خویش رضایت ندارد نظر به قوانیندر صورتیکه محصلین از نمرات

 تحت نظر کمیته مربوطه پارچه خویش را تجدید نموده میتواند.

 د در یک استاد و یا کارمند برخورد نمای با شخصی گیریورتیکه یک محصل از نظر موضعدر ص

 .شدسپلین باالی وی تطبیق خواهد دموجود بودن شواهد قوانین نظم و صورت 

 د نمای ت وزارت تحصیالت عالی غیر حاضریل بیشتر از قوانین و الیحه کردیددر صورتیکه محص

 .طبق قانون با وی برخورد اصولی میگردد

  محصل باید در خصوص قوانین و مقررات اسالمی در صنف توجه داشته باشد و خالف ارزش های

 .اسالمی عکس العملی را نشان ندهد
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 ت تحصیال ۀمقررات موسس چارچوبدر  شرعیات نین و مقررات پوهنحیمحصل باید به تمام قوا

 .دمقررات رفتار ننمای فعالی جهان احترام داشته باشد و خال

 ترامی ی احب در صورت باید نمایند؛ن یمحصلین به استادان و کارمندان اداری هیچگونه بی احترام 

بی  ر کدامو هم چنان اگ خواهد شدسپلین دایر شده و مطابق به آن محصل مجازات کمیته نظم و د

 ماید.نکایت شحرمتی از جانب کدام استاد و یا اداره مربوطه سر میزند محصل حق دارد در پوهنحی 

  ر باشد دمحصل ضروری می های قبول شده برای هرشت معیاردر نظر دااحترام به آزادی بیان با

 .هنحی حق شکایت را داردنگاه در پوآد آزار و اذیت زبانی قرار بگیرد صورتیکه مور

  ری مر ضروبر قراری روابط حسنه با هم صنفان برای هر محصل یک ااحترام متقابل با محصالن و

 پنداشته میشود.

  مراعات گردد به صورت جدی و صنف های درسیمؤسسه رعایت نظم و دسپلین در داخل. 

 شدع میباممنومؤسسه ساحه  های نشه آور در داخل وز استعمال هر نوع دخانیات و مواداجتناب ا. 

ورت ونی صسپلین برخورد جدی و قانحصل مذکور نظر به پالیسی نظم و ددر صورت کدام تخلف با م

 .ردیمیگ

 هر  جدانیی، نژادی وظیفه ایمانی و ویانی، مذهبی، منطقهاجتناب از هر نوع تعصبات قومی، زب

حصلین مصورتیکه  در ؛ همچنانمحصل تنبیه میگردد تعصبات مذکور در صورت بروز بوده و محصل

هنحی ق شکایت در پود حنمالحظه میکن را استاد و یا کارمند اداری تبعیض و تعصب از طرف

 .خویش را دارند

 ر د دناری نمایددر داخل صنف خود  اسالمیو غیر باید از پوشیدن لباس های غیر رسمی ینمحصل

 سپلین باالی تطبیق میگردد.سی نظم و دول هشداریه و سپس پالیصورت تخلف ا

 

 


