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 بسم الله الرحمن الرحیم

 پالیيس انصاف او عدالت ( خدمتونو)د محصلينو د مالتړ 

  

  مبناء .1
 معیار په اساس ترتیب سوي دي ۹۳،۸دغه پالیيس د تضمین کیفیت د 

 انیهد سیاست بې .2
د بېنوا لوړو زده ته رسیديل چې د انصاف او عدالت ارزښتونه  پایيل دېد محصالنو چارو معاونیت و 

یاد معاونیت په تحصېل او اشتغال ساحو کې عادالنه او  .دي رضورپه همغږي موریت کړو مؤسسې د مأ 
فرصتونو ته ژمن دي او باور لري چې تبعیض پرته چاپیریال رامنځ ته کولو مسؤلیت لري. بنا۳ً د منصفانه 

چارو معاونیت اطمنان ترالسه کوي چې د شایسته ساالري اصل په دغه اکاډمیک چاپیریال محصالنو 
ې د چڅخه لېري دي کې عميل کیږي او د مؤسسې ټول جوړښتونه د مستقیم یا غیر مستقیم تبعیض 

عمر۳ مدين حالت۳ جنسیت۳ نژاد۳ قومیت۳ ټولنیزي او اقتصادي هویت۳ مذهبي یا سیايس عقیدې۳ 
 سمي نیم ګړتیا پر بنسټ وې.معلولیت او ج

مثبت تبعیض په پورته بېانیه کې مستثنا دي. د محصالنو چارو معاونیت د  البته باید پاملرنه ويس چې
لکه ښځي او معلولین د مالتړ په موخه مثبت هیواد د قوانینو په نظر کې نیولو رسه او زوریديل اقشارو 

 تبعیض عميل کوي.
امنځ د ر ولو لپاره د مساوات په معنې نه دي. د یو بېله خنډه چاپیریال د عدالت مفهوم په کړنو کې د ټ

۳ زموږ په کړنو کې مثبت تبعیض په وېبرخمن چې په هغه کې خلګ په مساویانه ډول ته کولو لپاره 
د مالتړ په موخه اضايف یا ځانګړي  په همدي وجه د ځینو افرادو او ګروپونو ۳رسمیت پیژندل سوي دي

 کې نیول کیږي.چلند په نظر 
 پلې کول .3

ټولو غړو او واحدونو څخه هیله کیږي چې دیاد سیاست په پلې د د یو عمومې سیاست په ډول۳ مؤسسې 
په خاص ډول د نظم او کولو کې ځان مسؤل وګڼې او په خپلو کړنو کې دی اصل ته ژمن اوسئ. 

و د کایاتو ته د رسیدنې اډسپلین کمېټه د انصاف او عدالت د پلې کولو څخه دنظارت مسؤلیت لري. ش
 مؤسسې اخالقي اصولو څخه رسغړونې د انظباطي چلند رسه مخ کیږي.

 د انصاف او عدالت د ارزښتونو تأمین لپاره د محصالنو چارو معاونیت ژمنتیا .4
I. د غړو توپیر او د الرسيس په وړاندي د خنډونو له منځه وړل 
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د ټولني ټول غړي د تحصیل  یو علمي بنسټ  هغه وخت خپل رسالت پلې کوالي يس چې 
 عدالنه او منصفانه فرصتونه ولري .

د  چې  او پرته له خنډه مؤسسې د یو واحد په ډول ژمن دي عاونیت د یو علمي،  جامعد محصالنو چارو م
 د جذب زمینه برابروي.او کارکوونکو  محصلینود متنوع قوانینو او مقرراتو په نظر کې نیولو رسه 

II.  مناسب زده کړو چاپیریال چمتو کول.د محصالنو لپاره 
چاپیریال د فزیکي ځاي او په سیمه کې د ټولنیزي او فرهنګې چلند څخه عبارت دي. خپل ځانګړي 

چاپیریال نه یوازي د ودانیو او امکاناتو ته  معیارونه او رشایط لري چې پر چاپیریال باندي اغیزه کوي.
ویل کیږي بلکې د ټولو خدماتو لکه مشاورې، کتابتون، ټکنالوژې او رسني او اضايف فعالیت لکه 

 ورزيش ځاي څخه عبارت دي. چې باید د ټولو محصلینو لپاره په عادالنه ډول په چوپړ کې وې.
III.  یعز فرتتونو عادالنه تو پروګرامونو ته الرسيس ورته نورو کارموندين اود 

د محصالنو چارو معاونیت د یو دايس چاپیریال چې په هغه کې د ټول کارکوونکو او محصالنو لپاره چې 
د خپل علمي او حرفوي موخو او د ظرفیتونو او وړتیا د تحقق په لټه کې وې د عادالنه او بیله تبعیضه 

 من دي.ته ژ  چمتو کولوفرتتونو 
 او عدالت ناقض کړنې په مؤسسه کې د انصاف .5

د محصالنو چارو معاونیت هڅه کوې تر څو د محصلینو ، کارکوونکو او علمي هئیت کړو لپاره یو محرتمانه يب 

 خطره او هر ډول تحدید څخه لېري چاپیریال چمتو کړي.

په واک کې ورکوي. منع سوي کړين ترشیح کوې او د  یاد معاونیت الزمه قوانین او معلومات محصلینو ته

 انصاف او عدالت )تبعیض، زوروين، زورواکې او نور غیري قانوين کړين (ناقض کړنو په وړاندي چلند تائین وې.

I. تبعیض 

تبعیض د هر ډول نابرابر چلند څخه عبارت دي. تبعیض هغه وخت را منځ ته کیږي چې یو شخص یا یوه 

. ځانګړتیاوې لکه د نورو اشخاتو څخه کمرته ګڼل کیږيپه خاطر درلودلو   دیاو ډله د ځینو ځانګړت

نژاد)رنګ، ټرب، ملیت یا قومیت(، عمر، جنسیت، مدين حالت، معلولیت، سیايس یا مذهبي عقیدې او 

د مؤسسې په انګړ کې د تبعیض غیري قانوين چلند مخنوي د ټولو کارکوونکو ټولنیز موقف.-اقتصادي

 مسؤلیت دي.

مثبت تبعیض هغه وخت رامنځ ته کیږي چې استثنائی قواعد یا رشایط د یو شخص چې مشخص 

د نورو اشخاتو په پرتله چې ددغو ځانګړتیاو دلودونکې نه لري ځانګړتیاوې) لکه معلولیت یا جنسیت( 
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ل د مثال په ډول د معلولو اشخاتو لپاره د ودانې لومړي منزل ځانګړي کول یو ډو  دي، کارول کیږي.

  مثبت تبعیض دي.

 هغه ډلې چې مثبت تبعض سیاست د هغوي لپاره کارول کیږي.

i. معلول اشخاص 

 یو معلول شخص د فزیکې،روحي، حيس او یا اوږ مهال زده کړي اختالل درلودونکې دي.

ii. ښځي 

حالت ښه سوي دي، لکین په ځینو تحصیيل او کاري   د ښځوکه څه هم په تیرو کلونو کې 

 ساحو کې ښځي د کمښت رسه مخ دي.

II. زوروين 

بېنوا دلوړو زده کړو مؤسسه ژمنه ده چې په خپل چاپیریال کې کارکوونکې او محصلین خپل ارزښت، 

 احرتام او بالقوه وړتیاوي په کامل ډول درک کړي دي.

جدي بلل کیږي او ددي باعث ګرځي چې ې ځاي نه لري او په فرهنګ ک هر ډول زورونه د یادي مؤسسې

د کارکوونکو او محصلینو روحیه تضعیف کړي. د زوروين هر ډول چلند د منلو وړ نه دي او ټول اړوند 

تر پلټني الندي نیول کیږي. هر کارکونکي او یا محصل چې د یادي شکایات په رسیع او تحیح ډول 

 چلند رسه مخ کیږي.مؤسسې نور غړي وزوروي د انظباطي 

A. د معلولینو زورونه 

 هر ډول کالمي، فزیکې او یا لیکيل زورونه چې دهغه رسه معلول شخص تحقیر يس.

B. نژادي زورونه 

هر ډول کالمي، فزیکې او یا لیکيل نژادي زورونه چې دهغه رسه د یو شخص رنګ، فزیکې 

 څانګړتیا، ټرب، جغرافیاي سیمه، قومیت او یا ملیت سپکاوي ويس.

C. جنيس زورونه 

جنيس زورونه هر ډول نا مناسب چلند دي چې د هغه رسه مخاطب تحقیر يس. نا مناسب چلند 

په ټولنیزو رسنېو کې د هر ډول تصویري یا  کیدالي يس چې په کالمي یا اقدامي ډول وې؛ لکه

 استول .متني پیغامونو لیکيل موادو منایش یا 



 

4 
 

چې د یاد معاونیت په واسطه تر پلټني الندي نیول په فزیکې ډول زورونه هم جنيس زورونه ده 

 کیږي.

III. زورواکې 

د محصالنو چارو معاونیت مسؤلیت لري چې د ټولو کارکوونکو او محصالنو لپاره بیله زور واکې 

چاپیریال چمتو کړي. یاد معاونیت د ټولو غړو څخه د مراقبت دنده لري او هر ډول زورواکې د منلو وړ نه 

 دي.

ت دي له تکراري، غیري منطقي یا نا مناسب کړين چې دهغه په واسطه  یو محصل یا زورواکې عبار 

 کارکوونکې روغیتا یا امنیت د خطر رسه مخ يس. 

 قانوين اطاعت  .6

دقوانینو، مقرراتو، سیاستونو او اخالقي اتول څخه اطاعت د عدالت او انصاف څخه ډکه مؤسسه د رامنځ ته کولو 

زده کړو مؤسسې ټول غړي باید په قانوين ډول چلند وکړي او د مؤسسې او معاونیتونو باعث کیږي. د بېنوا دلوړو 

 د ټول سیاستونو رسه موافق وئ.

 متفرقه احکام 

I. نظارت 

د محصالنو چارو معاونیت د محصلینو اخالقي پالیسیو د پلی کیدو څخه نظارت کوې او د مؤسسې د 

 .ړئوړاندي کبه لرلېد او مأموریت د السته راوړلو په موخه اړین مناسب معلومات رهربي ټیم ته 

II. نقد او بريس 

اړین معلومات د د محصالنو چارو معاونیت به اطمنان ورکوئ چې د همدي پالیيس د ارتقاء لپاره 

ګډونوالو ته په اختیار کې ورکوي او په کلني ډول روشونه څیړي او اړین اتالحات پکښي رامنځ ته 

 کوي.

III. د پالیيس څخه رسغړونه 

 د همدي پالیيس هر ډول رسغړوين په تورت  کې به قانوين چلند رسه به مخ يس.             

IV. پالیيس ته الرسيس 
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 ویب پاڼه کې نرش کړل يس.یاد پالیيس به د پوهنتون په 

V.  د پالیيس تعدیل 

پیشنهاد رسه تعدیل او د تائید لپاره علمي شورا ته غړو په  ۳/۲یاد پالیيس د نظم او ډسپلین کمیټي د 

 واستول سئ.

VI. د پالیيس تائید 

( نیټه مطرح او د رأیو په اتفاق هـ ل  ۲۲/۹۲/۹۳۱۲(ګڼه پروتوکول )۲دغه پالیيس د علمي شورا په ) 

 سو. تائید

 

 په درنښت

 

 

 انجنیري عبدالهادي مزمل

 د بېنوا لوړو زده کړو مؤسسې رئیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


