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 مقدمه.1

کار درست و منظم برای دریافت شکایات و رسیدگی به آن از عوامل مهم شفافیت در امور در نهادها راهمیکانیزم و طرح      

 میباشد.

ز ارسیدگی به شکایات اعم  دریافت و راهکاری را در خصوصپوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان همچنان 

است تا بتواند فضای آرام  و مطمئن اکادمیک را ایجاد نموده و همچنان استادان و کارمندان و همچنان محصالن طرح نموده

 شفافیت در امور را متحقق سازد.

 

 هدف. 2

شد، تا بتوان از هدف از طرح این میکانیزم، تنظیم و اصولمندساختن جریان دریافت شکایات و شیوۀ رسیدگی به آن میبا    

دست یباشد، مطریق این راهکار به هدف اصلی که عبارت از تحکیم فضای آرام و مطمئن اکادمیک و تحقق شفافیت در امور 

 یافت.

 

 نوعیت شکایات قابل رسیدگی. 3

در خصوص  ستادان  و کارمندان، اشده از سوی محصالنین میکانیزم متعلق به بررسی و رسیدگی به شکایات دریافتا    

فضای آرام و  آنچه که به تأمین فضای سالم اکادمیک، استفاده از حق تدریس، تحصیل، کار و فعالیت مطابق به قانون در

 مطمئن، ارتباط میگیرد، میباشد.

 

 پروسۀ شکایات. 4 

 های ذیل میباشد:میکانیزم رسیدگی به شکایات دارای پروسه

o دریافت شکایات 
o رسیدگی به شکایات 
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 دریافت شکایات . 1/  4
 

 از طرق ذیل قابل دریافت میباشد:شکایات 

o بصورت آنالین؛ 

o  ؛و تقدیم آن به مراجع مربوطه بصورت کتبی 

o بصورت کتبی در صندوق شکایات؛ 

o  ارمندان  و به ریاست پوهنحی، آمریت دیپارتمنت مربوطه، کمیتۀ رسیدگی به شکایات استادان و ک بگونۀ مستقیم

 ؛)برای محصالن( کمیتۀ نظم و دسپلین

o .)از طریق فورمهایی که از سوی پوهنحی تهیه و ترتیب میشود )برای محصالن 

 

 میباشد.کنندگان آن محفوظ ایات و تقدیمنبودن شکایات، محرمیت شکدر صورت علنی -

 

 رسیدگی به شکایات . 2/  4

یل درج ذپروسۀ رسیدگی به شکایات هر کدام از استادان، کارمندان و محصالن دارای مراحل خاص خود میباشد که در 

 میگردد:

 

 رسیدگی به شکایات استادان و کارمندان. 1/  2/  4
 

اینکه یا  یرد،رتمنت مربوطه صورت میگآمریت دیپارسیدگی و حل شکایات استادان و کارمندان از طریق ریاست پوهنحی، یا 

 ارجاع میگردد. رسیدگی به شکایات استادان و کارمندانفرعی کمیتۀ  به

 

 پوهنحی رسیدگی به شکایات استادان و کارمندان فرعی . کمیتۀ1/  1/  2/  4

روحیۀ  و  ایجاد هنحیدر سطح پو کمیتۀ رسیدگی به شکایات استادان و کارمندان به هدف تأمین فضای سالم اکادمیک

اتجربه و ورزیدۀ بسلوک محترمانۀ اکادمیک میان اعضای کادر علمی و کارمندان ایجاد گریده که متشکل از پنج تن از اعضای 

 کادر علمی پوهنحی میباشد و دارای وظایف و صالحیتهای ذیل است:
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؛پوهنحیتأمین فضای سالم و آرام آکادمیک برای کارمندان در سطح 1

؛میان کارمندانآمیز احترامی و برخوردهای توهینجلوگیری از بی2

؛پوهنحیکادمیک کارمندان  در اکارانه و ضد جلوگیری از فعالیتهای تخریب3

 ؛پوهنحیی  و اکادمیک و برخوردهای خالف ارزشهای ملی، اسالم ءسوجلوگیری از هر نوع کردار و گفتار ناشی از اخالق ۴

میباشد؛ نحیپوهکادمیک اجلوگیری از فعالیتهای حزبی، سیاسی و سایر فعالیتهای که منافی با اهداف علمی و 5

اند؛پلین شدهزدن نظم و دسبرخورد جدی و تعیین جزاهای دسپلینی و تأدیبی برای کارمندانی که منجر به برهم6

دهی به عرایض و شکایات  کارمندان؛و گوش ا و منازعاتهای درگیر در قضایبرخورد عادالنه با طرف7

 .و سایر کارمندان استادانرسیدگی به موقع به شکایات 8

 

 . رسیدگی به شکایات محصالن2/  2/  4
 

می و اختالل در صورت روبرو شدن به هر نوع مشکالت درسی و یا مسایل دیگر که سبب نا آرا شرعیات محصالن پوهنحی    

 تقدیم میتوانند:ذیل شکایت خود را  با پروسۀ میگردد مطابقآموزش و یادگیری شان 

 موضوع به استاد مشاور صنف مربوطه مطرح میگردد؛در قدم اول  .1

طرح مدر صورت عدم رسیدگی یا عدم امکان رسیدگی توسط استاد مشاور، موضوع به آمریت دیپارتمنت مربوطه  .2

 میگرد؛

 یگرد؛آمریت دیپارتمنت، موضوع به ریاست پوهنحی مطرح مدر صورت عدم رسیدگی یا عدم امکان رسیدگی توسط  .3

گرفتن موضوع شکایت به نظم و دسپلین، شکایات مذکور به کمیتۀ نظم و دسپلین پوهنحی همچنان در صورت تعلق .۴

 قابل ارجاع میباشد.

 شکایات محصالن پس از رسیدگی و حل آن، در صنف مربوطه ابالغ میگردد. .5

 نظم و دسپلین پوهنحی شرعیات. کمیتۀ فرعی  1/  2/  2 / 4

و تحکیم فضای مصؤون  تحقق اصول نظم و دسپلین در سطح پوهنحیکمیتۀ نظم و دسپلین پوهنحی شرعیات به هدف 

ایجاد گریده که متشکل از پنج تن از اعضای کادر علمی باتجربه و ورزیدۀ پوهنحی  سطح پوهنحیاکادمیک برای تحصیل در 

 حیتهای ذیل میباشد:میباشد  و دارای وظایف و صال
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؛تأمین فضای سالم و آرام اکادمیک -１

؛پوهنحیکارمندان و  استادانبه احترامی جلوگیری از هر نوع  بی2

؛پوهنحیکارانه و ضد اکادمیک محصالن درسطح جلوگیری از فعالیتهای تخریب3

و برخوردهای خالف ارزشهای ملی، اسالمی، و اکادمیک  ءسوجلوگیری از هر نوع کردار و گفتار ناشی از اخالق ۴

؛پوهنحی

میشوند؛ پوهنحینظمی و اخالل محیط آرام محصالنی که موجب ایجاد بی  ۀشناسایی و توصی5

جلوگیری از فعالیتهای حزبی، سیاسی و سایر فعالیتهای که منافی با اهداف علمی و اکادمیک پوهنحی میباشد؛6

؛در سطح پوهنحی ها و طرزالعملهای نظم و دسپلینها، پالیسیتهیه الیحه 7

دهی به عرایض و شکایات محصالن؛و گوش منازعاتهای درگیر در برخورد عادالنه با طرف8

 .رسیدگی به موقع به شکایات محصالن۹

 تصویب گردید. هنځیشورای علمی پو  1/5/1397( مؤرخ 6میکانیزم هذا در جلسۀ )

 


