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 مقدمه

د و میشومصونیت امتیازی است که به موجب قانون نظر به قوانین مافوق رهبریت در یک سازمان ایجاد        
 یاتی مصوونیت در پوهنحی شرعمیبایست در متباقی شعبات نیز تاثیر خویش را خواهد داشت بنا براین پالیس

های تد تا کارمند بتواند در در موقعیتها و بسنظر به پالیسی مصونیت در موسسه تحصیالت عالی جهان میباش
رام زیست داشته باشد و کاکاری خویش و نیز در مکان های بودو باش فزیکی در دفاتر خویش 

 
ر با احساس ا

ن های محوله روز مره اداری خویش را بخوبی به پیش ببرد و برای هر چه بیشتر و بهتر پیشبرد وظایف شا
 مصونیت داده شود.

 

 هدف تدوین پالیسی مصوونیت

دارد.  طهوه مربصحت، امنیت و رفاه کارمندان و سایر اعضای نهاد تاثیر بسزایــی بر خود شان و در کل بر ادار 
پالیسی  با ارتقای دانش و فهم پرسونل درباره موضوعات صحی و مصوونیت با استفاده از موارد ذکر شده در این

 می توان موارد وقوع خطر را کاهش داد.

 

 اهمیت پالیسی مصوونیت

ن کمک خواهد کرد تا محیط کاری محفوظ و ایمن را برای پرسونل کاری شا
 
 مل نهاد این پالیسی و تطبیق ا

 
ماده ا

موزش های صحی و مفرداین امر عمده است تا مطمئن شد که  پرسونل با معلومات نمود زیرا
 
ات ، هدایات و ا

گاهی در محیط کاری مصروف پیشبرد امور خویش میباشند
 
گاه بوده و با این ا

 
 .مصوونیت ا

 مصونیت صحی و شغلی مناسب دارد؟ مندچطور می توان مطمئن گردید که کار 

 اجزای ذیل کمک کننده خواهد بود:

 . چک لیست مصونیت صحی و شغلی  1

 . رهنمود مصونیت صحی و شغلی  2

 قابل ذکر است که خانه پری چک لیست مصونیت صحی و شغلی در یک ماه اول کاری انجام میشود.

 اصول کلیدی پالیسی مصوونیت این است:

 . ایجاد محیط کاری محفوظ 1
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 محفوظ . ایجاد سیستم کاری  2

  . ایجاد دستگاه های محفوظ  3

 . ایجاد  امکانات برای رفاه کارمندان  4

رام کاری برای کارمندان  5
 
 . ایجاد فضای ا

 . تعهد مداوم جهت پیشرفت اجراات صحی مصوونیت  6

نها مصون اند. 7
 
 . معلومات ، دستورالعمل  ونظارت های خردمندانه برای هر کارگر تضمین شو ا

 نمودن کورس مصونیت کارکنان. تکمیل  8

موزش های الزامی صحی  9
 
 . تکمیل کردن ا

موزش و معلومات صحی و شغلی  10
 
نالین ا

 
 . تکمیل ا

 . رهنمایــی کارکنان با موارد صحی و مصوونیت  11

 

 مسؤلیت مراجع ذیربط 

الیسی پپیشبرد مصونیت شغلی و صحی کارکنان است و این  لد که در راس اداره قرار دارد مسؤمدیر و یا هر فر 
یق و به فقط میتواند با همکاری فعال تمام مدیران، کارمندان و کارمندان قراردادی و مالقات کننده گان تطب

 پیش برده میشود.

 

 مسؤلیت کارکنان

 .کار کنان مسؤل تضمین صحت و مصوونیت شخصی خود در محیط کاری اند 

 ت ا هر یک از هدایات محتوی معلوماتی از قبیل : روش کاری محفوظ ، پوشیدن تجهیزافقت کردن بامو
 محافظوی و غیره .

  داشتن توجه به صحت و محفوظیت خود و دیگران 

  موافقت به تمرین کار و رهنمایــی های داده شده از طریق مسؤولین 

  باشدارایه گزارش از هر نوع واقعه و حادثه وظیفوی ولو هر چند که جزیــی 
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  گزارش دهی و مدیریت درست از تمام خطرات و واقعات برای ناظر و مسؤلین 

 

 

 تطبیق پالیسینظارت و مدیریت از 
 

ه در ادارات کارکنان به صورت مشترک امور وظیفوی خویش رابه پیش میبرند پس تمام کسانی ک بصورت عموم
نهایــی که در راس 

 
ین پالیسی اداره قرار دارند از چگونگی تطبیق ادر یک اداره مصروف پیشبرد امورند و عمدتا ا

 نظارت می کنند .

 

 شرعیات هنځیپومقررات مصونیت در 
کانون علمی است که وظایف مبرم معین را به دوش داشته و از  جهان  موسسه تحصیالت عالی شرعیات پوهنځی (1)

 ن می باشد وئسیاسی.مذهبی.قومی.سمتی و زبانی مصهر گونه فعالیت های 
ریق از ط اعم از اعضای کادر علمی و اداری نمی تواند به منظور اهداف گروهی وسیاسی خویش پوهنځیهیچ کارکن  (2)

 تدریس فعالیت های علمی.اداری و روابط کاری نفوذ و بهره برداری نماید.
 نځیپوهن اینمی تواند در امور علمی و هیچ ارگان دولتی و  غیر دولتی،موسسین پوهنتون وغیره افراد ذی دخل  (3)

 . مداخله نمایند
مورد وزارت تحصیالت عالی قانون تحصیالت عالی ملکی ( 3و 1.2احکام مندرج فقره های ) مطابق بهمتخلف  (4)

 قرار می گیرد. تعقیب عدلی 

 

عیات صحت و تأیید است.  هنځ  پالییس مصونیت پو   شر


