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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اخالقي پالیيس ( خدمتونو)د محصلينو د مالتړ 

  

 مبناء

 د تضمین کیفیت او عتبار ورکوين معیار په اساس ترتیب سوي ده.۸،۷دغه پالیيس د 

 هدف

 شفافیت .1

 .مساواتجنيس انصاف او  .2

 امانت داري  .3

 ته احرتام.خصويص حریم او  فردي استقالل  .4

 مسلکي تعهد .5

 . ت او همغږيیصمیم .6

 .اين د فصیلتونودشایسته ساالري او قدر  .7

 ارزښتمندي او د انسانانو اصلیت ته احرتام. .8

 . غوښتنيخپلواکې او مشارکت  .9

 . د واسطه بازي او قوم پرستي مخه نیول .11

 .د هر ډول فساد مخنیوي .11
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 الحاتطاص

 د اخالقي پالیسو اصول

هم غیزي او مختلف ا رسه توپیر لري رشایطواو سیايس  ټولنیزيد فرهنګې، ټولني اخالقي پالیيس د هري 

  دکاروين او سلوکي کړين یوه بیانیه ده. مګر په عام ډول د اخالقي اصولولري 

 لومړۍ برخه: د محصلینو په وړاندي ګواښونه:

موخه  د  زموږ تثبیتوونکي دي. مقامټولني ميل شتمني او په ټولنه کې د یو پوهنتون د  يد یو  محصلین
لپاره د یو سامل زده کړیز چاپیریال چمتو کول او پوه ښاریانو روزل دي چې د ټولني ستونزو د حلولو لینو محص

 نتیا ده.مسؤلیتونو ژم بناء زموږ مقصد، د محصلینو په اړه په ټولو مسلکي چارو کې په اخالقيوړتیا ولري. 

 د برشي حقوقو رعایت او د محصلینو شأن او منزلت ساتل. .1

 . په تحصیيل برنامو کې د عميل او نظري زده کړو اسانتیاوي چمتو کول .2

 . زده کړیز سیسټم د الښه وايل په موخه د محصالنو پیشنهادونو کارول .3

 .اوسني علومو سمبال ويلپاره وړ او  مسلکي استادانو چمتو کول چې په یلینو محصد .4

د پوهنتون د اکاډمیک چاپیریال، تحصیيل رشایط او مقرراتو رسه د  نوي محصلینو د بلدتیا په موخه پروګرامونه چمتو  .5

 .کول

 .ته روڼ، په وخت او جامع خربتیا ورکول لینود قوانینو، مقرراتو ،لوایحو او نور اړوند موضوعاتو په اړه محص .6

  .رصیح او صمیمي چلند، د خصويص حریم ساتل او دهغو د فردي خپلواکې څخه مالتړ کول رسه صادقانه، لینود محص .7

 . د  فزیکي او روحي صحت په موخه ورزيش او رواين صحت کمیټي ایجادولصالنو حم .8

 . مناسب چاپیریال، کتابتون او نور اړین امکاناتو چمتو کول .9

 . لکیتونو مالتړ کولمحصالنو د فکري م .11

 . مالتړ او ساملي مشوري وړاندي کولمعنوي او فکري  .11

 .د محصالنو پرځان باور روحیه او مثبت تفکر تقویه کول .12

 .د انتقاد منوونکې فضاء چمتو کول او محصالنو ته د سامل انتقاد روحیه ورکول .13

 ټولنیز مسؤلیت منوونکې، قانومندي او نظم فرهنګ ترویجول.   .14
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 محصالنو رسه عادالنه چلند او ظابطانه انعطاف منوونکې.د امکاناتو او فرصتونو عادالنه توزیع، د  .15

 د ټولنیزو فعالیتونو لپاره د محصالنو د همکاري زمینه برابرول. .16

او آديب کلپونو او بنسټونو د تاسیس څخه مالتړ او د      نیني اسنادو مطابق د محصالنو علمي ، فرهنګې قد اړوند ت .17

 ه. پوهنتون مداخيل څخه پرته هغوي ته الرښون

 د نوښت ګرو او څیړونکو محصالنو پیژندنه او د هغوي د تقدیر او تشویق په موخه لوړ پوړو چارواکو ته معاريف کول. .18

 د محصالنو د مؤثر او مثمر تحصیل حق پلی کولو په موخه او د بازار د غوښتنی مطابق د رضوري پوهنځیو ایجادول. .19

اره زده کړیز پروګرامونو دوامدد ټولني د اوسني او راتلونکي غوښتنو مطابق په موخه او  د زده کړیز کیفیت د لوړاوي .21

 اصالح.

 د محصالنو کاري ظرفیت لوړاوي په موخه کسبي او حرفوي خدماتو زمینه چمتو کول. .21

 دوهمه برخه: د پوهنتون په وړاندي د محصالنو ژمنتیا 

بنسـ  تعریف سـوي، رعایت کړي او د اسـالمي اصلو او  پر وچې د حرفوي اخالق څخه هیله کیږي، الندين ټکي محصـلینود 

 ټولنیز منزلت په نظر کې نیولو رسه پوهنتون  ته د اخل سئ.

 پایبندي او احرتام.د اسالم مقدس دین شعائرو او اساساتو ته  .1

 مربوطه قوانین، مقررات، لوایح، تصاویب او طرزالعملونو د احکامو رعایت. .2

 او منسوبینو ته احرتام. د پوهنتون رهربي هیئت، استادان .3

 د پوهنتون د محصالنو ترمنځ متقابل احرتام او  د ټولګې والو رسه حسنه او اکاډمیک اړیکي. .4

 په دريس پروګرامونو کې فعاله ونډه. .5

 د علمي چاپیریال نظم او ډسپلین رعایت. .6

 پوهنتون د ودانیو، وسایلو او نورو سهولتونو څخه مسؤالنه ګټه اخیستل. .7

 ض او کړين څخه ډډه کول.چاپیریال کې د هر ډول سیايس، مذهبي، ژبني او قومي تبعیپه علمي  .8

د شخيص تعرض، جنيس زورنوين، عامه ملکیتونو ته تاوان رسول او علمي؛ ټولنیزي او فرهنګې پروګرامونو  .9

 اختالل څخه ډډه کول.
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، رواين او شخيص امنیت  په خطر کې  پوهنتون په چاپیریال کې تهدید، فشار او یا هر هغه کړنه چې د نورو فزیکي .11

 اچوي ډډه کول.

 کارول، رانیول، خرڅول او یا انتقال څخه ډډه کول. مخدیره موادو الکويل مرشوباتو او یا هر هغه نيش توکو   .11

 د پوهنتون په چاپیریال کې قامر او غیري قانوين لوبو څخه ډډه کول. .12

چې د اسلحي په ډول کار تري اخستل کیږي او د قانون له مخي  د هر ډول اسلحه، منفجره موادو ، یا هر هغه توکې .13

 ممنوع اعالن سوي وې؛  کارول، رانیول، خرڅول او یا انتقال څخه ډډه کول.

 پر ځاي کول. آوامرود محصالنو د وسایطو په تم ځاي کې د قانوين  .14

رسايل په لیکلو کې د نورو موألفینو د د دريس موادو، د کتابونو د تألیف لپاره، د کورين دندو، مونوګرافونو او  .15

 علمي او فکري اثارو څخه د سوء استفادي څخه ډډه کول.

، غیر دقیق پایيل، معلوماتو او احصائیه د  وړاندي کولو څخه ډډه جعيلد علمي څیړنو او سپارل سوي علمي دندو  .16

 کول.

جعل، سوء استفاده او تقلب څخه ډډه هغو  او د د پوهنتون د وسایلو او اسنادو پرته له رسمي اجازي څخه استفاده .17

 کول.

 په آزموینو کې د بل شخص  پر ځاي حارضیدل او یا بالعکس کړين څخه ډډه کول. .18

د پوهنتون او پوهنځیو محرم اسنادو ته د الرسيس په  موخه د کمپیوټري او برېښنایی وسایلو د غیري قانوين  .19

 کارولو څخه ډډه کول.

د نا مناسب، غیري اسالمي او غیري فرهنګې لباس اغوستلو په مناسب بڼه حارضیدل او د پوهنتون په چاپیریال کې  .21

 څخه ډډه کول.

 متفرقه احکام 

قي پالیيس د پيل کیدو څخه نظارت د محصالنو چارو معاونیت د پوهنتون په کچه د محصالنو د اخال  نظارت: .1

 رهربي شورا ته دپوهنتون مأموریت او موخو ته د رسیدو لپاره مناسب معالومات وړاندي کوي. او 

د محصالنو چارو معاونیت دهمدي پالیيس د ارتقاء لپاره کايف رسچیني دخیل اشخاصو ته په نقد او برريس:  .2

 را منځ ته کړي.الزم اصالحات او یاده پالیيس په مؤثر ډول برريس په کلني ډول او ر کې ورکړئ اختیا

 پایيل به ولري.هر ډول رسغړونه قانوين  د همدي پالیيس څخه رسغړونه: .3
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 یاد پالیيس به د پوهنتون په ویب سای  کې نرش سئ. پالیيس ته الرسسی: .4

پیشنهاد رسه تعدیل او د تائید لپاره علمي شورا ته  ۳/۲یاد پالیيس د نظم او ډسپلین کمیټي د  د پالیيس تعدیل: .5

 سئ.واستول 

( نیټه مطرح او د رأیو په هـ ل  ۲۷/۹۲/۹۳۱۷(ګڼه پروتوکول )۲دغه پالیيس د علمي شورا په ) د پالیيس تائید: .6

 اتفاق تائید سو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


