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 بسم الله الرحمن الرحیم

 پالیسیخپلواکۍ علمي او محصلینو د  علمي کادر غړي، کارکونکيد 

 موخه:
کچه یو لړ اکاډمیک پروتوکولونه لري چې له  نړیوالپه ميل او  او علمي بنسټونه دي ېپوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسس

ه و اوولو پدعلمي کادر  محصسلین او کارمناانو ته د ازادانه عاالی  لااره اوسول کاکس سوي تر  و د یامؤسسسسه  مخي يئ 
ا د موخې لااره ترتیب سسسسوه تر و بینو  د هماې عاالی  وکړی  دغه پالیسسسس  رڼاکې هر یو په خاس ځای کې په خالواکه توګه

 لوړو زده کړو مؤسسې استادان  محصلین او کارمناان په خاله کاري ساحه کې ور خه استفاده وکړي.

 لومړۍ برخه: د علمی خپلواکۍ تاریخي مخینه او معنا:
 د نړۍ د ډیرو پوهنتونونوموضوع ډیره پخوانۍ ده چې د عرف له مخې عميل کيږي  که  ه هم  خالواکيد علمي او اکاډمیکي 

ي  مفهوم دادی چې پوهنتونونه په ادار  خالواکيتر عنوان الناې نه لیکس کيږي  د علمي  خالواکيپه رسسسسم  مکاتيکو کې د 
علمي او مايل چارو ک  مستقس دي او خالې چاري په خاله خوښه پرته له خارجي عشار  خه پرمخ وړي  استادان په تاریس  

کاره کولو او د اړونا موضوعاتو په اړه مجالسو او پرېکړو کې ګډون کوي او محصس ته د دې حق ورکول ښ يړنو  د نظر په 
 کیږي چې پرته له توپري سلوک  خه خالې زده کړي او خاله رشته په خاله انتخاب کړي.

 د علمي خپلواکۍ عرصي تعریف: 
په  اناستادپروسې  تحصیل مفهوم دادی چې د لوړو زده کړو مؤسساتو علمي کادر او د  خالواکياوسسني ع  کې د علمي 

 پخوان  مفهوم دی چې خورا اوږده خالواکيورته وايئ هغه بیا د علمي  خالواکيدي  مګر هغه چې د عقس خالواک تفکر کې 
 تاریخچه لري.

پاېکې نغښسسستې چې علمي  خالواکيچې اکاډمیکه  کې وسسسادر سسسسو پردې تاکيا کوي ۸۸۱۱د ) لیام( نړیوال اعالن چې پسه 
کادرونه په انفرادي او کولنیز ډول د مالوماتو په السسسته راوړلو  د علم په غني کولو او د کولني په خام  کې ور خه په ګټه 

لري  پسه خالواکۍ هه کول     یړنې تر هه کړي  نوښسسس  وکړي او السسسستسه راوړنې  نتای  او  خالواکياخیسسسستلو کې 
 مالومات د لکچرونو  مقالو او کانفرانسونو له الرې له نورو هه رشیک کړي.

په دي مانا دی چې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسات په خالو داخيل پریکړو او د کارونو په  لوړو زده کړو خالواکيد 
 ( ۲  ص  ۸۸۱۱ن لیام دي. ) اعال  خالواکهاداره کولو کې د دول  او کولنې له نورو قوتونو تر تسلط  خه 

اړونا اشسخاوو ته الزمه ده چې خاس  لوړو زده کړوعلمي خالواکي د تالیمي وظائفو او اداري اجرا آتو لااره دیره مهمه ده  د 
حق و پېژين او د اجرا آتو پسه هتسه رسسسسولو کې چساتسه د مااخلې حق ورنه کړي او د دول  ما بلې مرجا له عشسسسار  خه ونه 

 ویریږي.
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حقوق نړیوال میثاق له مخې دول  مسسسؤلی  لري چې د پوهنتونو او لوړو زده کړو علمي خالواکي  خه په کلکه د د برشسسي 
ته ادامه ورکړي تر  و د ب  وسۍ له ککله د لوړو زده تحصسیس عاع وکړي او محتاج محصسلینو ته زمینه برابره کړي چې خاس 

 کړو له حاولولو  خه پاته نه  .

 نړیوالوړو زده کړو مؤسسسسسسسسات دناه لري چې د محصسسسلینو حقوقو ته احاام وکړي او په قومي  ميل او کول دولتونه او د ل 
 مسائلو کې دوی ته حق ورکړي چې خاس نظریات بیان کړي.

 دوهمه برخه: د علمي خپلواکۍ اصول:
چې محصسسسلینو ته داسسسسې  یږیعلمي او اکساډمیکه خالواکي ځينې اوسسسول لري چې له مخې يئ کولو اسسسستادانو باناې الزم

موضسوعات تاریس نه کړي چې عکري جاول رامنتته کوي یا د کولنې مههکي اسساسسسات او اخالقو هه په ککر کې وي یا هم 
 سیا  ستونزه ایجادوي.

 ه له دېده په دې مانا چې استادان پرت خالواکيمطلقه نه ده بلکه نسکي ده  علمي خالواکي کې د تجربو کولو  خالواکيدلته 
چې د عواقکو  خسه  وویریږي خالې تجربې کول      د دې موضسسسوع تائيا د علمي خالواکۍ د بنسسسسټونو د اعالن  خه هم 

سسوی وه هلته راغيل وه چې د لوړو زده کړو مؤسسسسات د کولنې عام مصلح   م کال کې نرشس ۸۸۹۱مالومیږي هغه چې به 
مصلح  ته ډمره پاملرنه نه کوي  او عام مصلح  علمي حقائقو ته د لااره کار کوي او په دې برخه کې د اعرادو او مؤسسساتو 
 رسیاو لااره په ازادو  یړنو او د هغو په تشهیر والړدی. 

کاره او واضسسحه بنسسسټونو والړه وي انسسسان کې د محرکې قوې حیثی  لري چې په اسسساا يئ  اعاال او ښسسقوي اراده چې په 
عکري لیا لوری هغه مهم اساا ګڼس کيږی چې له مخې ئې  علمي خالواکي  اقوال وسورت ني،  د مر  اخالص  اخالق او

 مضسسسکويیږي  د اقوالو او اعاملو تر منو تواعق رامنتسه کيږي د تنساقت او تناعر مخه نیول کيږي  هغه  ه چې ویس کيږي هم
لمي کي رامنتته کيږي  د عغه  شسسسیان په عمس کې لیال کیږي  اعامل د اقوالو ترجامن  کوي چې په نتیجه کې حقیقي خالواه

 خالواکي لااره الناې اوول او بنسټونو کاکس سوي: 

 امانت:  -۱
د اما ن   خه موخه داده چې دناه په ښسه توګه ادا     استاد خاله تاری، دناه په بشاړه توګه هته ورسوي  د محصلینو 

السته راوړلو په موخه شته امکاناتو  خه استفاده  هه د محک  او احاام په چوکاټ کې ارتکاط وسايت  محصلین د مالوماتو
 وکړي   یړنې او نتائ  ئې له نورو هه رشیک کړي.

 مسؤلیت:  -۲
 خالو اړوناو کارونو ته ژمنتیا او په کاکيل وخ   په ښه يریقه د ورساارل شویو کارونو او وظائفو اجرا  کولو ته وائې.

 د مسسسؤلی  نه پرته ن،سس راتتل   له دې ککله د خالواکيعلمي خالواکي مسسسؤلیتونوته د ژمنتیا پر اسسساا راځي ځکه چې 
ستفاده  خه مسؤالنه ا خالواکيحقوقو هه وجائب او مسؤلیتونه تړيل وي  په اکاډمیکې کولني باناې الزم ده چې د خالې 

 وکړي تر  و د قانوين نیوکې الناې ران،.
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  رتي:به -۳

 خاس وخ  په داسې شیانو کې م عول چې خیر يئ ده او کولني ته رسیږي.

  جرآت: -۴

د حق ویس او له ډار  خه پرته له حق  خه د عاع کولو  خه عکارت دی. جرآت هغه وخ  منس سسوی انساين وف  ګڼس کيږي 
 چې د حق په ویلو کې وکارول  .

  د ټولنې د باورونو مراعاتول: -۵

په عضا  کې ژونا نه کوي بلکه د کولنې لااره د کولني په منو کې خام  کوي  نو مناسکه داده چې استاد  محصس  پوهنتونونه
لتالیم ا او کول اداري پرسسسونس د علمي خالواکي  خه په کټه اخیسسستنه کې د کولنې باورونوته احاام وکړي. ) االکادیمه ي

 ( ۸۸۸۲ابولیس ص 

 وښټنېعلمي خپلواکۍ غدریمه برخه: د 
 علمي خالواکۍ غوښتنې لري چې مهمې يئ په الناې ډول دي:

 د پوهنتون مسؤلیتونه : لومړی:
د پوهنتون مسسؤلیتونه او وجائب د علمي او اکاډمیکو عاالیتونو د اجرا  لااره خورا مهم دي چې په الناې کرښو کې ور خه  

  یادونه کوو:

 سس د آزاد رقاب  له الرې د ضوابطو په رڼاکې لوړ علمي کادرونه ګامرل. ۸

سسسسسسسس د پوهنتون په داخس کې د هر ډول سسسیا   مههکي تنظیمي عاالیتونو  خه ډډه کول تر  و د عکري  عقیاوي قومي او ۲
 عرهنګي اختالعاتو د رامنتته کیاو مخنیوی سوی وي.

ري پرسونس په منو کې پوهنتوين اخالق ترویجول تر و وکول    په عميل توګه سسسسسسسس د اسستادانو  محصلینو او اړونا ادا۳
 لومړی په خاس ځان کې او بیا په کولنه کې بالون راويل او پوهنتوين اخالق او ثقاع  خالې کولنې ته انتقال کړي.

 دوهم: وظیفوي صالحیتونه:
د کولني علمي پروسسې د سیر ضامن  کوي چې په الناې  د پوهنتون وظیفوي وسالحیتونه په کار اچول هغه مهمه برخه ده چې

 ډول ور خه یادونه کوو:

 د کارونو ارزونه بایا په دواماار ډول جریان ولري. کارکونکيسس  ارنه او ارزونه: د پوهنتون د اداري ۸

کې نیزم په رڼا کې تادمسسسسسس د نظم او دسالین اړونا کمېټه ایجادول تر  و هغه موارد په نښه کړي چې هلته د وظیفې له میکا۲
 جزا  ورکړي.

 سس د پوهنتون په پرمختګ کې د محصلینو د ساملې ونډې او مشارک   خه مننه کول.۳
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سسسسسسسسسس علمي خالواکې له غوښسستنو  خه یوه داده چې علمي کادر د حاممې او وظیفوي مصسسؤنی   خه برخمن وي ځکه چې ۹
 تر هغه په ډاډه زړه کارن، کوالی تر و نوموړی ډاډ ونه لري. کونکيکار 

 

 :اړخوونهڅلورمه برخه: د علمي خپلواکۍ 

 علمي خالواکي مختلف اړخونه لري چې راتلونکو برخو کې روښانه کيږي:

 : خپلواکيــ د تفکر ۱
عشار  خه پرته په پوره ډاډ او مهم رکن په دېکې نغښت  چې عرد په دې توان ولري چې د خارجي خالوکي د اکاډمیکې 

 هه خاله رامه ښکاره کړی س . ناینايم

 : خپلواکيــ د اختیار او غوره کولو ۲
 په دې مانا چې عرد وکول    په خاله خوښه د  و متاادو شیانو او بایلونو له جملې  خه یو ئې غوره او انتخاب کړي.

 : خپلواکيــ د څيړنې ۳
لې وړتیا هه سسسم په موضسسو عاتو کې  يړين وکړي  د ژونا په چارو کې نوښسس  رامنتته لري چې د خا خالواکيهرمحصسسس 

 کړي  د تاصب  خه پرته حقیق  ته درسیاو په موخه مناقشه او سامل نقا وکړي.

 ــ د انسان د کړنو درجې: ۴
 انسانې کړنې د اړتیا او ماقولی  په رڼا کې درجه بناي کیږي.

 ( ۸۳۱س ۸۳۲  ص ۸۸۸۱)الجانیني  

 د علمي کادر خپلواکي:

ق نه لري لري هيڅوک ح خالواکيعلمي کادر د تاری،س میتود په کاکلو او محصلینوته د علمي نتائجو په وړاناې کولو کې 
ي نه د کارکونکيچې په ده قیا ولګوي یا ئې د  يړنو د نرشسس  خه منا کړي  دا ځکه چې مارسسسین او علمي کادرونه اداري 

خالواکۍ له مخې دوی ته دا حق ورکول سوی تر  و د علم په لټه کې د دوی  يغړي دي  د اکاډمیک ېپروس حصسیيلبلکه د ت
  ۸۸۸۹پروړاناې کول ممکنه موانا ملنته یووړل   او علم ته د اله  لااره کولنې دروازې خالسسسسې پاته  . )محاعظه  

 ( ۲۲۱ص 

محصلین د دول  په عمومي سیاس  کې برخه واخيل  ځکه چې دلته عموي اتفاق په دېکې سته چې د پوهنتون علمي کادر او 
 دا مهمه ويني وظیفه ده  پوهنتون په دوه رشيونو هه کوالی   په سیاس  کې برخه واخيل:

لومړي: علمي کسادر بایا خاس علمي موقف د کوم ځانګړي سسسسیا  حزب د اهااعو او عکرد تروی  لااره په داسسسسې مهال چې 
 د علمي کادر غړی وي استاامل نکړي. تردې دمه پوهنتون کې

 دوهم : د پوهنتون انګړ د حز  او تنظیم  عاالیتونو  خه وژغورل  .
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( ګڼه کې د ملکې لوړو زده کړو قانون تصسسویب ۸۸۸۱د اعغانسسستان اسسسالمي جمهوری  دول  د عالې وزارت عوق الااده ) 
ا ارشف غنې له خواتو شیح سوی  د نوموړي قانون په دوه ( د جمهور رئیس محم۸لسسسسسسسسسسسسسسس کال د لړم په ) ۸۳۸۹کړی او په 

 دېرشمه ماده کې دلوړو زده کړو د مؤسسې خونایتوب ) مصئونی ( په اړه داسې راغيل:

د لوړو زده کړو مؤسسه  هغه علمي کانون دی چې مربمې کاکلې دناې په غاړه لري او له هر ډول سیاس   مههکي  قومي  ( ۸)
 ونو  خه خوناي ده .سمتي او ژبنیو عاالیت

 ، د تدریس ، علمي، اداري ( د لوړو زده کړو مؤسسې هېڅ کار کوونک   له جميل علم  او اداري کادر غړي  نيش کوالی ۲)

 فعالیتونو او کاري روابطو له الري، د خپلو ډله ییزو او سیايس موخو په نظور، نفوذ او بهره برداري )ګټه اخیستنه( وکړي.

او نا دولت  ارګان نشس  کوالی  د لوړو زده کړو د وزارت او مؤسسې په علمي او اکادمیکو  چارو کې الا ( هېڅ دولت  ۳)
 وهنه وکړي.

 ه غړوونک   تر عايل تاقیب الناې نیول کېږي. ( عقرو کې له درج شوو حکمونو  خه۳او  ۲ ۸( ددې مادې په )۹)

 

 پنځه برخه: د لوړو زده کړو مؤسسې خپلواکي:
او سالمتیا هه خاس عاالی  ته ادامه ورکړي او د  ډزده کړو مؤسسې خالواکي  خه هاف داده چې مؤسسه په پوره ډاد لوړو 

هغسسه لومړين  لوړو زده کړواو د پوهنتونو خالواکي د  خالواکيهر ډول خسارج  عشسسسار او ګواه  خسه پسه امن وي. علمي 
 ړيل.رشيونه دي چې علمي السته راوړين او پرمختګونه ورپورې ت

ري او مسايل برخو کې خالواکي لري  هيڅ مو سسسسیا   دیني او کولنیزو ارګان حق نلري چې د پوهنتون علمي اپوهنتون پسه اد
کسادر پسه کساکلو  عزلولو یا  ترعیا کې مااخله وکړي هماا راز په مالیي چارو کې پوهنتون خالواک دی د خالو قوانینو په رڼا 

 ( ۱۳ ص  ۸۸۸۹مااخلې حق نلري. ) محاعظة   کې مال  چاري تنظیموي  وک پکې د

د پوهنتونونو متااد مايل موارد هغه مهم اسسسسکاب دی چي د پوهنتونونو خالواکي تضسسسمینوي او د نورو له مااخلې  خه يئ  
ژغوري  ومره چې په مايل برخه کې پوهنتون مسسسستغن  وي او مايل هچیني يئ پراخه وي هغومره ئې اسسسستقال لی  قوي او 

وي بالاکس محاودې مايل هچينې پوهنتونونه د خالواکۍ له پلوه ګواښي او د متیلوونکې جه  تر تسلط الناې ئې  مظکوط
 راويل.

 داکاډمیکې خپلواکۍ عنارص: 
 اکاډمیکه خالواکې مختلف عنارص لري چ  په النای مواردو کې ئې یادو الی سو:
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 ل: ــ مايل او اداري استقال ۱
مايل او اداري برخه ک  مسستقس دي د چا له تاثیر الناې نه دی  د اسستادانو  اداري پروسونس کاکس  پاې مانا چې پوهنتون په

 يرزالامس په رڼا کې ترهه کوي هماا راز په مايل برخه کې د خاس داخيل يلترعیا تنزیس  انفکاک په خاله خوښه د خاس داخ
 .يرزالامس په رڼا کې مصارف کوي او د چا د اغيز الناې نه دی

 ــ تاسیسی خپلواکي:۲
یانې د پوهنتیو  د ماارمتنتونو او اړونا علمي مراکزو په تاسسسسیس کې خالواکي لري  د نصسسساب او کریکومل په مفرداتو کې  

اضاعه کول   تاایلول او لغول کول هم د دوی کار دی  د داخلو يرزالامس جوړول  د ازموینو اناقاد  د دمالومونو او شهادتنامو 
 هغه کارونه دي چې دوی پورې اړه لري او دوی د خاس داخيل نظم له مخي په کولو مواردو کې خالواک دي. ورکول کول

 ــ د علمي کادر خپلواکي:۳
په دې مانا چې اسسستادان په خالو اکاډمیکو عاالیتونو کې خاواکي لري له هر ډول بیروين عشسسار  خه ازاد دی  په تاریسسس   

ا  نوښس   د تحقیق او  یړنو لااره د موضسوعاتو په کاکلو او د نتائجو او السته راوړلو په نرشولو بهیر  تالیم او تالم  سسامل نق
لري ددې تر نګ د خاس نظر په  رګناولو ا وخاس اکاډمیک موقف په سسساتنه کې خالواک دی په دې رشط چې  خالواکيکې 

 (۲۲۱  ص ۲۱۱۱وي. )والح  اهلی  ئې  ولري او داسې کړنې ونکړي چې د ده وظیفې هه په ککر کې 

 محصلینو خپلواکي: ــ د۴
په دې مانا چې محصسلین د خاس مایالن له مخې تخصسصات کاکي  په ونف کې د خالو نظریاتو اظهار کوي  او د محصلینو  

 لااره د ځانګړې کولنې جوړولو حق لري.

 (۱۱  ص  ۸۸۸۹)محاعظة   

 

 پر وړاندې خنډونه: خپلواکيد علمي 
کولنه کې اغیز کوي او د هماې  ېد کولنې د نظم یوه برخه ده په هماې کولنه کې نشسسسات کوي او په هما خالواکي اکاډمیکه

کولنې د سسسسیسا  او اجتامعي عواملو  خسه متاثره کيږي  موږ دلته د بیلګې په توګه له ځینو عواملو  خه یادونه کوو چې د 
 پر وړاناې خنډ دي: خالواکيعلم  

 ــ سیايس عامل: ۱
په هره کولنه کې پوهنتونونه او جاماات د کولنې د سسسیا  بهیر هه قوي ارتکاط لري د هماې سسسیا  بهیر د رنګ او شسسکس 

په برخه کې مثک  یا منفي رول  خالواکي خسه اغیزمن کیږي  سسسسیا  عامس تر کولو قوي او اغیزمن عامس دی چې د علمي 
ورکوي او  خالواکيهغه دولتونه چې  یړوونکو ته د رايئ او عکر بیانولو لرل    چې تاثیر يئ آن تر دول  پورې رسسسيږي  

د انتقساد حق ورکوي پسه هغه ملکونو کې د علم د نرشسسس او له علمي واقیتونه  خه د اسسسستفادې مواقا ډمر وي  بالاکس هغه 
ادوي. پر وړاناې موانا ایجدولتونه چې په دې الرکې د تخویف  تقییا او ماطلولو يریقه اختیاروي هغوي د کولني پرمختګ 

 ( ۲۸۹  ص  ۸۸۸۸) الصاوي  
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 عامل:  ټولنیزــ ۲
اجتامعي عامس د کورنیو وضسسای  پورې اړه لري چې په کولنه کې  ه حیثی  لري او له کولنې هه  ومره متاسسسک لري هماا 
راز پسه تالیم  مؤسسسسسسسساتو کې د اعرادو تر منو خالمنتي اړیکو پورې اړه لري دا او دیتور تسه نور عوامسس لکسه عادات او 

مختګ هاف دادی چې کولني ته پر  خالواکيناي مستقیله اغیز کوي  د علم  کلتورونه د اعرادو په والحیتونو او وړتیاوو با
ورکړي او پسه مقسابسس کې تولنسه پسه مسادي او مانوي برخسه کې اکساډمیسک قرشسسس تائيا کړي تر و هغوی وکوالی   خاس 

 ص ۸۸۸۸الصسساوي  مسسسؤلیتونه په ښسسه او ازادانه توګه ادا  کړای    علمي ازادی له کولنې هه د وعاداري مفهوم لري. ) 
۲۸۱ ) 

 اقتصادي عامل:  -۳

باناې ډیر تاثري لري علمي  یړنې امکاناتو ته اړتیا لري چې کله  خالواکيپياوړی اقتصسساد په عکري خوځښسس  او اکاډمیکي 
ائجو په تناکله ئې دول  ن، پوره کوالی  د امکاناتو شتون د  يړنيز بهیر اړونا وسائلو  د سمینارونو په دائرولو د  يړونو د ن

نرشسولو کې مرسسته کوي د ډې تر  نګ د  ړنيز بهیر په انکشساف او د اسستادانو لااره د ښه ژونا په آماده کولو کې اغيزمن 
 رول لري.

د پوهنتونونو  متااد تامویلوونکي اقتصسسادي منابا هغه عامس دی چې دوی ته اسسستقاللی  ورکوي او کوالی   چې د خالو 
 هربي هم وکړي.وظائفو تر  نګ د کولني ر 

بلاکس که د پوهنتون اعتامد یواځي په یوه اقتصسسسادي منکا و او  نو په دې وسسسورت کې به خامخا د متویلونکي مرجا تر 
 سیورې عاالی  تر هه کيږی. 

 مسال  اسسسستغنا  او ډاډمن چاپیریال د رايئ او تفکر په ازداي کې مهم رول لري  له دې ککله اړینه ده چې اسسسستاد ته د ډاډمن
 چاپیریال مهیا کولو تر  نګ دومره مااش ورکړل   چې دی وتوانیږی خاس بحثونه او  یړين په حقیقي توګه تاقیب کړي.

کله ناکله کمزوری اقتصسسادي حال  اسسستادان دیته اړبا  چې د علمي امان  داري  خه لري   او علمي هق  او په علم 
 ( ۳۱۸  ص ۸۸۸۸بانای تجارت ته مخه کړي. ) الصاوي   

پورته ذکر سوي د علمي خپلواکۍ اصول د بېنوا لوړو زده کړو مؤسسې د علمی شورا په )پنځم( ګڼه  تائیدی :
 ه ش( نېټه مطرح او تائید سوه.۳۱/۵/۱۳۳۱پروتوکول غونډه کی په )


