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 مقدمه
 

سرل ن ربیه و پررورشترسالت ، که اند آکادمیکعالی و  آموزش ترین مراکزدر حقیقت عالیو مؤسسات تحصیالت عالی  هاپوهنتون

 و دیریتیمرتمراعی، فرهنیری، اج توسعه و شرکوفایی راستایدر ص و خبره را تا نیروی متخصّاند عهده داشته و متعهد ه ب جوان کشور را

 د.نتقدیم جامعه نمای اقتصادی کشور

، صریصّموختن علوم تخآپهلوی تدریس و مسؤولیت دارند که در  ،ی خویشجامعه هنگآپیشجویان به عنوان قشر استادان و دانش 

 .سالم اجتماعی نیز باشند هایشخصیت یتبارزدهنده

 تحصیالتمؤسسات  ویکی از الزامات اساسی در محیط پوهنتون ها  ،علمی شخصیتهای شاخصه حفظو  در محیط علمیرعایت نظم 

و قابرل قبرول  ر، غیرامنیت گردد خوردنبرهم ، نقض حقوق دییران وعلمیاری که باعث اختالل نظام . هرگونه رفترودعالی به شمار می

و ابقت برا مقرررات تناسب در مطو م آن تصامیم جدی نمرتکبا قبال باید درکه لزوماً  ها می باشدوجودی و رسالت این نهاد یر فلسفةمغا

گردنرد و ضروابط و مسلکی می علمیهای شدن ارزش دارباعث خدشه علمی ایهرفتاریخالفکه  جایی از آن اتخاذ گردد. مربوطلوایح 

 اپذیرنانصررافدات کری از تعهّری ،ی با چنرین مروارددهند، برخورد جدّعلمی مورد احترام و اعتماد جامعه را مورد شک و تردید قرار می

 رود.به شمار می هاپوهنتون

آثار ناشی از آن  رتکابی وحجم تخلف ا و متناسب به هجانبهمهبعد از بررسی  که ،این الیحه علمیمربوط به تخلفات  تأمینی تدابیر      

اتخراذ  ه بررکاب جررم عرالودر صورت ارت اخراج دایمی و  ت،قاخراج مو، کتبی اخطار کتبی، نامةشفاهی و تعهد توصیة شامل می شود،

و نقرض  علمریعایت نظرم ربنابر این مسایل مربوط به عدم  .گرددمیرفی مع های عدلی و قضاییبه نهادباطی  رسماً ضان -تدابیر تأمینی 

  شود.طرزالعمل تنظیم میاصول و ضوابط شناخته شده در محیط پوهنتون، در چهارچوب این 
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 فصل اول
 مبنا

 :مادة اول

ی غالب به منظرور ادامره مهاساسنا«  43»  مادةبه اساس حکم  بر مبنای الیحة نظم و دسپلین وزارت تحصیالت عالی و این طرزالعمل 

هرای عالیتف و هادر جریان کار انحرافات احتمالی و اهتخطیاز  جلوگیری منظم و به طور عادی و پوهنتونتحصیلی  های کاری وفعالیت

 است. وضع گردیده اداری و علمی پوهنتون

 

 اصطالحات

 :مادة دوم

 :اصلطالحات ذیل در این طرزالعمل مورد توجه قرار گرفته است

به تمام تخلفات  رسیدگیاست متشکل از اعضای مشخص که در این طرزالعمل تصریح گردیده و وظیفة  کمیتة کمیتة نظم و دسپلین:

 دوش دارند. به ها راو تخطی

هرای و طرزالعمل وزارت تحصریالت عرالی  و لروایح هرامقرررهد، بلکه مغایر نکه جنبة جزایی نداراند کردارهایی  :علمیهای تخطی

 باشند.میپوهنتون غالب 

 باشند.میهای پوهنتون غالب و طرزالعمل وزارت تحصیالت عالی  و لوایح اهمقررهمغایر اعمالی که هم جنبة جزایی دارد و هم  جرم:

 شود.در نظر گرفته می متخلّفکه برای افراد  اند مؤیدات تأدیبی هات:یتنب

 

 اهداف

 :ومسمادة 

 است: ل قرار زیرعماهداف این طرزال
 ؛و محصالن در سطح پوهنتون برای کارمندان، استادان علمیتأمین فضای سالم و آرام  .1

 محصالن، کارمندان و استادان در برابر یکدییر؛آمیز های توهیندرو برخو احترامیگیری از بیجلو .2

 ؛یط پوهنتوندر مح، کارمندان و استادان محصالن علمیکارانه و ضد های تخریبگیری از فعالیتجلو .3

حریط مدر  علمری و، اسرالمی، هرای ملریکردار و گفتار ناشی از اخالق سوء و برخوردهای خرالف ارزش جلوگیری از هر نوع .4

 ؛پوهنتون

 ؛شوندمی نظمی و اخالل محیط سالم و فضای آرام پوهنتونکه موجب ایجاد بیو سایر افرادی  ناسایی محصالنش .5

 غالبتون پوهن  عالی و وزارت محترم تحصیالتبا اهداف علمی  های که، سیاسی و سایر فعالیتهای حزبیفعالیتگیری از جلو .6

 .باشد منافی

زدن نظرم و  منجرر بره بررهالن و کارمندانی که مدسپلینی و تأدیبی برای محص ،ابیر تأمینیدیدات و تمؤبرخورد جدی و تعیین  .7

 شوند.میدسپلین 

 شان؛عرایض و شکایات  ن و استماعبا متخلفا برخورد عادالنه .8

 .در مطابقت با این طرزالعمل و سایر کارمندان ، استادانرسیدگی به موقع به شکایات محصالن .9
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 های محصالنمکلّفیت

 :مچهار مادة

 تری را جرداًآ مروارد شته ومبذول دا الزم را توجه محیط پوهنتوندسپلین در  جهت تأمین نظم و غالب مکلفیت دارند تا در محصالن

 رعایت نمایند:

 پوهنتون؛ن انسوبمسایر  در برابر استادان، محصالن، اداره و آمیزتوهیناعمال  و یاحترام نوع بی داری از هرخود .1

 ؛(دستهجمعیصورت انفرادی یا ه ب)غیابت مکرر بدون عذر معقول  حاضری و غیر از خودداری .2

 وهنتون؛پوی مربوط به هکارهای ساحدر اثنای انجام محیط پوهنتون و در  وسایل جارحه یا هر نوع اسلحهتن داری از داشخود .3

 مخرالف اشری از سروء اخرالق وکردار ن گفتار و گونه هر قمار و، دخانیات، آورو نشه الکولی از استعمال مشروبات خودداری .4

 هنتون؛وی مربوط به پوهکارهای ساحدر اثنای انجام محیط پوهنتون و در معنوی  ، اسالمی وارزشهای ملی

 ؛های علمینظمی در فرایند درس و سایر فعالیتو ایجاد بی داری از هر نوع اخاللخود .5

 کشور؛ ن نافذةقوانی با مغایرو غالب پوهنتون ة اهداف و اساسنامبا اعالنات منافی داری از اشاعه و توزیع خود .6

 ؛ساختمان، صنوف، تجهیزات و تسهیالت پوهنتونحتیاط  در استفاده از رعایت ا .7

 محیط پوهنتون؛در داخل  ییو فرقه های سیاسیخودداری از فعالیت .8

 .گرددمی نظم امتحاناتدر اخالل باعث  هر نوع اعمالی کهاز خودداری  .9

 
 های کارمندانمکلفیت

 م:پنجمادة 

 می باشند: مکلف به رعایت موارد زیر ،می و قراردادیاعم از دای ،غالب شاغل درکلیه کارمندان 

 ن مافوق شان؛در مطابقت با الیحة وظایف و یا هدایات آمراشده محولدقیق وظایف  اجرای به موقع و .1

 طرفی؛محوله با کمال صداقت و بیاجرای وظایف  .2

  ی در اجراآت؛اداررعایت سلسله مراتب  .3

  ه؛مقرارت ادار دسپلین و رعایت نظم و .4

  ؛ن باالتراآمر مستقیم و آمر دساتیر و هدایات اطاعت از .5

 در اداره؛کنندگان مراجعه با تمام همکاران و انهمنیک و صمیبرخورد عدم توهین و تحقیر همکاران و مراجعین و  .6

 ؛ناکار و برخورد با همکاران و مراجعزمان اجرای  در الزم مندیحوصلهمتانت و  .7

 ؛پوهنتون هرچه بهتر و بیشتر شکوفایی و توسعة های کاری خویش وتالش برای رشد ظرفیت .8

 ؛تمام موارد آمیز درنوع برخورد تعصب از هرو اجتناب دوری  .9

 شان.وظایف و قرارداد  الیحةرعایت کلیه شرایط و مقررات وضع شده در  .10
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 فصل دوم
 ساختارتشکیل و 

 م:شش مادة

های میترهکو  طح پوهنترونبه سمرکزی را نظم و دسپلین  کمیتة ،به هدف تطبیق این طرزالعمل نظمیگیری از بیجلوبه منظور  غالب

 نماید.پوهنحی تأسیس میهر در  را فرعی

 م:هفت مادة

  :باشدذیل می متشکل از اعضای غالب نظم و دسپلین مرکزی کمیتة :الف(

 ؛رئیس کمیته به حیثبه پیشنهاد معاون محصالن،  ،یا یک تن از استادان با تجربهمعاون  امور محصالن پوهنتون  .1

 ؛اعضابه حیث  ی مربوطههاپوهنحی سایؤر .2

 ؛و منشی جلسه حیث عضوه محصالن ب آمر .3

 ؛حیث عضوه ب )یک دختر و یک پسر( محصالن گاننمایند ازتن  دو .4

باشرند کره  همان پوهنحیسپلین داعضای کمیتة نظم و یابند، باید از محصالنی که در جلسة کمیتة نظم و دسپلین مرکزی حضور می :(1)یادداشت

 .موضوع جلسه مربوط به آن است

وهنحی کایات در سرطح هرر پرشنظم و دسپلین و سمع  های فرعیکمیته، نظم و دسپلین پوهنتون کمیتةبرای ایجاد سهولت در کار  (۲یادداشت)

 باشرد. مسرائل و قضرایای مری های مربوطمحصالن و کارمندان پوهنحی روزانةگی به مشکالت رسید هاکمیتهتشکیل این  از . هدفگرددمیتشکیل 

  پوهنحی مورد رسیدگی قرار می گیرد. نظم و دسپلین و سمع شکایات کمیتةتوسط  ،دسپلینمربوط به نظم و 

 :متشه مادة

 باشند:ذیل میدارای اعضای  هاپوهنحی کمیتة نظم و دسپلین فرعی

 ؛کمیتهبه حیث رئیس  پوهنحیرئیس  .1

 ؛کمیتهبه حیث منشی  پوهنحیمعاون  .2

 گردد.حیث منشی کمیته انتخاب می درصورتیکه پوهنحی معاون نداشت یک تن از اعضای کمیته به یادداشت:

 ؛اعضای کمیتهبه حیث  هادیپارتمنتآمران  .3

 تن از محصالن )یک دختر و یک پسر( به حیث عضو. دو .4

 گردند.های فرعی نظم و دسپلین و سمع شکایات برای یک سال انتخاب میمحصالن عضو کمیته :یادداشت

 

 هاوظایف و مسئولیت

 مادة نهم: 

 باشد:دسپلین پوهنتون غالب دارای وظایف اساسی ذیل میکمیتة نظم و 

 افتد؛ها اتفاق میو پوهنحی پوهنتون که در محیطعلمی، های گی به تمامی تخلفات و تخطیرسیده .1

های فرعری نظرم و دسرپلین، اسرتادان، جانبة عرایض، شکایات و سایر مواردی انضباطی کره از جانرب کمیترههمه بررسی .2

 گردد؛به کمیته راجع می کارمندان و محصالن
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 در جهت تأمین اهداف کمیته؛ تصامیم عادالنهاتخاذ  .3

 ی.یسی، قومی، مذهبی، لسانی و منطقهتصامیم به دور از هرگونه مالحظات جن اتخاذ .4

وابرات و ج ةایرجهرت ارفرصرت مناسرب  و فراهم ساختنبه طور کتبی  روضعلیهمعموضوع از عارض و  جانبةهمهبررسی  .5

  که معلومات شان ضرورت باشد. یعلیه و سایر اشخاصمعلومات به عارض و معروض

 

 برگزاری جلسات

 :مهدمادة 

 یترهکم هر میمتصا و گردددایر می ،سوم اعضای حاضر - داشت دوبا حضور هاهای پوهنحیهمرکزی و کمیت کمیتةجلسات  .1

 .شودمی اتخاذبه اکثریت آرای حاضر 

برر  وه نیازمنردی لعاده نظر براجلسات فوق  گردد،وار برگزار میآن ماه طبق تقویم نظم و دسپلین هایکمیتهعادی جلسات  .2

 تواند.نیز دایر شده می هکمیتس اساس پیشنهاد رئی

ه برسره ترتیرب و جلسه را تحت نظر رئیس جل یک روز قبل از تدویر جلسه، اجندایمنشی هر جلسه مکلف است حد اقل  .3

 ارسال نماید. کمیتهاعضای 

 گیرد.میصورت  ءبه اکثریت آرای اعضا نظم و دسپلین کمیتةتصاویب جلسات  .4

 شود.می در جلسه رسانیدهکتاب کمیته ثبت و به حاضران  های جلسات درهمة فیصله .5
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 فصل سوم
 

 هاآن انواع تخلفات و مراجع تشخیص و تطبیق احکام تأدیبی

 فات بزرگتخلّ -مادة یازدهم

ز نوع جنحه و اهای قانونی، دزدی و دییر اعمال جرمی، برحسب مورد، در جرایمی ارتشاء، اختالس، تجاوز جنسی، تجاوز از صالحت

 شود.، از جمله تخلّفات بزرگ شمرده می) استاد، کارمند و یا محصل( جنایت، توسط یکی از منسوبین

 حکم تأدیبی در مورد تخلّفات بزرگ –هم مادة دوازده

رای یرک برن حرد اقرل عالوه بر معرفی به مراجع عدلی، از وظیفه به صورت مؤقت حد اکثر تا یک سال تعلیق و در مرورد محصرال 

 شود.سمستر، تحصیل وی به تأخیر انداخته می

 همو دوازده با صالحیت تشخیص و تطبیق احکام مندرج مادة یازدهم مراجع -سیزدهممادة 

لمی پوهنتون و شورای ع ق احکام تأدیبی مندرج مادة یازدهم این طرزالعمل، شورای علمی پوهنحیمرجع با صالحیت تشخیص و تطبی

 غالب می باشد.

 سلوک ضد اجتماعی -هم چهاردهمادة 

 باشد:سلوک ضد اجتماعی در برگیرندة موارد زیر می

های علمری، ختالل مراسرم و برنامرههای عامه و ابه ملکیت و دارایی رساندنتعرض شخصی، اذیت جنسی، بی احترامی، آسیب  .1

 اجتماعی و فرهنیی؛

رد تعررض سریت وی مرواذیت جنسی در برگیرندة هر گونه گفتار و کردار خارج از عرف و نزاکت است که فرد را به دلیل جن .2

 قرار دهد و در حد تجاوز جنسی مادة پنجم قانون منع خشونت علیه زنان نرسد.

 هنتون غالب؛وسایل پو وم مندرج اسناد تقنینی و یا استفادة بدون مجوّز از امکانات تخطّی یا عدم تطبیق یکسان از احکا .3

 اختالل و برهم زدن روند تدریس، تحقیق، مدیریت، نظم اداری و اجتماعی؛ .4

 آوردن فشار به دییران و یا هر عملی که باعث؛تهدید  .5

 ای؛ای، مذهبی و فرقهدامن زدن به تعصبات قومی، زبانی، منطقه .6

های غیر قانونی در آور و خطرناک، قمار و بازی، استفاده و یا حمل و نقل مواد مخدر، مشروبات الکولی و سایر مواد نشهفروش .7

 حریم پوهنتون غالب؛

رفته شرود و یرا گزا، انفجاری و یا داشتن وسیلة که بتواند به حیث اسلحه به کار حمل، فروش و پخش هر نوع سالح، مواد آتش .8

 که قانوناً ممنوع اعالن شده باشد، در حریم پوهنتون غالب؛هر چیز خطرناک 

های غیرر مجراز در حرریم پروایی در رانندگی و توقف در جاییاهسرپیچی عمدی و آگاهانه از دستورهای مسئوالن امنیتی و بی .9

 پوهنتون غالب؛

 حاضر شدن در محیط اکادمیک در حالت مستی و نشه؛ .10

لوژی مدرن اطالعات های اجتماعی با استفاده از تکناافترا، تهدید، اذیت جنسی و سایر اعمال مندرج در این ماده از طریق شبکه .11

ق احکرام صررفا مطراب و ارتباطات الکترونیکی فضای مجازی، مشمول احکام این ماده است، اما در صرورت انکرار مرتهم از آن

 گردد.گردیده و صحت و سقم آن احراز میایم سایبری بررسی رشده در قانون مبارزه با جبینیپیش
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 احکام تأدیبی در مورد سلوک ضد اجتماعی– همپانزدهمادة 

 گردد:العمل  با مالحظة تخلّف جدی بودن و تکرار آن قرار زیر تأدیب میهم این طرزمتخلّف حسب احوال در مادة چهارده

مرادة  شروند، مشرمول حکرمکشور جرم محسوب می –ازجمله قانون مبارزه با جرایم سایبری  –تخلّفاتی که بر حسب قوانین جزایی  .1

 گردد.العمل میهم این طرزهم و سیزدهدوازده

 گردد.العمل تأدیب میاین طرز دوممتخلّف در سایر موارد طبق مادة بیست و  .2

 اکادمیک تخلّفات – همشانزدمادة 

 ل:ذی در مواردسوء استفاده از آثار علمی و فکری دییران، مانند؛ نقل همه یا یک بخش از آثار دییران به نام خود  .1

a. تألیف و تهیة کتاب و مواد درسی بدون ارایة مرجع؛ 

b. دوره لیسانس؛ هامونوگراف 

c. تیزس دورة ماستری؛ 

d. رسالة دورة دکترا؛ 

e. نوشتن مقاالت؛ 

f. .انجام وظایف خانیی 

ها و یا بردون معرفری منبرع و یرا تصررف در جمرالت و عبرارات آن ها و تجارب دییران بدون اخذ اجازةریات، مفکورهاستعمال نظ .2

 دییران؛

 ارایة احصائیه و معلومات غیر دقیق و ساختیی از نتایج تحقیقات علمی و وظایف سپرده شدة علمی؛ .3

ا افرزایش یریا تبدیل نمررات مضرامین، کراهش  در نتایج امتحانات، تصرّف در اسناد رسمی، تعدیل تلفیکاری و حقهر نوع ساخته .4

 روند.جعل در امضای مسئولین و سایر اعمالی که غرض کسب امتیاز و استفاده نامشروع به کار می نمرات به صورت قصدی،

 و مسایل پوهنتون. مدارک جعل اسناد، اغفال، تقلب و یا استفاده بدون مجوّز از اسناد، .5

 فراهم ساختن زمینة نقل در جریان امتحان به هر وسیلة ممکن. .6

 حضور در امتحان به عوض شخص دییر و یا اجازه دادن شخص عوضی در امتحان. .7

یرا یرک شرخص  پوهنتون و استفاده غیر قانونی از وسایل کمپیوتری و الکترونیکی غرض راه یافتن به معلوماتی که صرف مربوط به .8

 گردد.ن میمعی

یر شرئون اسرالمی و های مبتذل و مغراسوء استفاده از امکانات و وسایل تکنالوژی معلوماتی مربوط به پوهنتون، مانند ورود به سایت .9

 ها.آن فرهنیی و یا ایجاد و اشاعة

 احکام تأدیبی مربوط به تخلّفات اکادمیک –هم مادة هفده

 گردد:بینی میالعمل به ترتیب ذیل پیشهم این طرزمادة شانزدهمجازات مربوط به تخلّفات اکادمیک مندرج 

هرم ایرن هم و دوازدههرای یرازدهگردد مشرمول مادهکشور و قوانین نافذة دییر جرم محسوب میتخلّفاتی که به موجب قانون جزای  .1

 گردد.العمل میطرز

کلرف بره مت بوده و متخلّرف متضرر مستحق جبران خسار گردد،موجب وارد آمدن خسارت به افراد حقیقی و حکمی میتخلّفاتی که  .2

 باشد، متضرر مطابق احکام قوانین نافذة کشور به مراجع عدلی و قضایی، حق دادخواهی دارد.جبران آن می

مری العمل، توسط شرورای علرزبیست و دوم این طدوم این ماده در مورد آن، طبق مادة   بندتخلّفات غیر جرمی عالوه بر تطبیق حکم  .3

 گردند.تأدیب می یا پوهنتون پوهنحی



                 پوهنتون غالب هرات                                                               طرزالعمل کمیتة  نظم و دسپلین

10 

 

 

 چهارمفصل 
 گیرسیدهروند 

 شودنظم و دسپلین راجع می حاالتی که یک قضیه به کمیتة - همهژدهمادة 

 کارمندان از محصل؛شکایات مستقیم استادان یا  .1

 شکایت مستقیم محصل یا محصالن از محصل یا محصالن خاطی؛ .2

 کارمندان پوهنتون و ارائة گزارش به کمیتة نظم و دسپلین؛مشاهده عینی تخطی از طریق یکی از  .3

 میته؛کهای امنیتی و گزارش آن به دسپلینی از طریق کمره ثبت واقعة .4

 شکایت از کارمندان و استادان. .5

 مراحل بعد از ارجاع قضیه به کمیتة نظم و دسپلین -همنوزدهمادة 

جانبه نموده و حد اکثر ها بررسی همرقضیه به کمیتة نظم و دسپلین راجع گردید، کمیتة نظم و دسپلین موضوع  کهاز اینبعد 

 گردد.جلسه دایر می ،کمیته این سه روز بعد از راجع شدن قضیه به

 هافیصله – بیستممادة 

الت عالی و این ارت تحصیلین وزظم و دسپخود را با در نظرداشت الیحة ن جانبه، فیصلةکمیتة نظم دسپلین بعد از غور همه

 نماید:طرزالعمل به شکل ذیل اتخاذ می

به کمیتة  ست خود اری درخواتواند الی مدت سه روز پس از ابالغ فیصلة کمیتة نظم و دسپلین پوهنحشخص محکوم شده می :الف(

 نظم و دسپلین پوهنحی ثبت نماید.

اهی کنرد. خرواسرتینافوز رتواند تا ده نظم و دسپلین مرکزی قناعت نداشته باشد میشخص محکوم شده هرگاه به فیصلة کمیتة  :ب(

 گی نماید.پوهنتون مکلف است تا مدت بیست روز، پس از اخذ درخواست تجدید نظر به موضوع رسیده

 باشد.ی میطعی و اجرایگیرد، قر شورای علمی قرا که مورد تأییدخواهی، در صورتیفیصله کمیتة نظم و دسپلین پس از استینافیادداشت: 

 جرایم - بیست و یکممادة 

فحاشری،  رح،ان، ضرب و جرستانی، اختالس، تجاوز جنسی، استفادة نامشروع از موقف، دزدی، قتل، سرقت اسناد و اوراق امتحرشوه

ج مروقتی و یرا باعث اخررا اندتوی کشور، مینشرات کاذب و اعمال جرمی اعمالی اند که برعالوه سپردن خاطی به مراجع عدلی و قضای

 گردد. وی دایمی

قتی ا اخراج مود که آیگیرشورای علمی مؤسسة تحصیلی مربوط صورت میاز طرف  ات در مورد تخلفات ذکر شدهتصویب مجاز یادداشت:

 .یباشد یا دایم

 محصالن بر اعمالقابل تأدیبی و تدابیر مؤیدات  - دومبیست و مادة 

 شود:به ترتیب ذیل تطبیق می ارتکابی شان تخلف و خفت متناسب به شدت تأدیبی محصالن مؤیدات و تدابیر

 ؛شفاهی توصیة .1

 کتبی بدون درج در پروندة محصل؛ توصیة .2

 درج در پروندة محصل؛کتبی و  توصیة .3
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 اخطار کتبی بدون درج در پروندة محصل؛ .4

 تذکر کتبی و  درج در پروندة محصل؛ .5

 ؛بر عدم تکرار تخلف کتبی از محصل مبنی اخذ تعهد .6

 تکرار مجازات در صورت تکرار تخلف از جانب خاطی؛ .7

 ؛محرومیت از تسهیالت پوهنتون .8

 تغییر وقت درسی محصل متخلف؛ .9

 ؛متخلف وی کارمندهتغییر موقعیت وظیف .10

 ؛تبدیل اجباری .11

 های عدلی و قضایی.معرفی به ارگان .12

 اخراج موقت؛ .13

A. )؛روز درسی 30اخراج یک الی  الف 

B.  سمستر؛اخراج یک 

C. اخراج یک سال؛ 

D.  صالحیت کمیتة مرکرزی  و بیشتر از آن به الحیت کمیتة نظم و دسپلین پوهنحیروز به ص 10اخراج موقت از تحصیل الی مدت

 .باشدنظم و دسپلین پوهنتون می

ه بی بوده و صرفاً جهت اطالع نظم و دسپلین پوهنحی قطع کمیتةتوسط  ،روز (10)تصمیم مبنی بر اخراج موقت محصل الی مدت  (:1یادداشت)

نماید؛ البته در نمی ار مرکزی یتةکمتوسط  تصمیم متذکره ایجاب رسیدگی مجددگردد، رکزی نظم و دسپلین ارسال میم کمیتةبه و ریاست پوهنحی 

 د.ظر قرار دهورد تجدید ننظم و دسپلین پوهنحی را م کمیتة دارد تا فیصلة صادرة علیه، رئیس پوهنتون صالحیت شکایت محکومصورت 

هنحی شود، از طریق ریاست پومیها گرفته های نظم و دسپلین پوهنحیکمیتهتوسط که  ،روز (10)تمام تصامیم اخراج زیاد تر از  (:۲یادداشت)

 گردد.بیق میمرکزی، تط کمیتةنظم و دسپلین مرکزی ارسال گردیده و بعد از تصمیم  کمیتةمربوطه در اسرع وقت ممکن به 

وتاً در عال ه،قرائت گردید مربوط حیو در تمام صنوف پوهن جداگانه تنظیم در اطالعیة ،در کتاب مربوطه ثبت تصامیم قابل تطبیق (:3یادداشت)

  گردد.اعالنات نیز نصب می تختة

امرور یاسرت ر ن برهشرد که غررض نهرایی ،باشدمی پوهنتوناز صالحیت شورای علمی تصمیم به انفکاک دایمی  :انفکاک دایمی  .14

 گردد.میارسال  وزارت محترم تحصیالت عالی، خصوصیمحصالن 
 

 :باشد شده زیان و ضرر ایجاد به منجر تخلف که مواردی در محصل از خسارات دریافت .15

 گردد.شوند، تثبیت میخاب میتپوهنتون انتوسط معاونیت اداری ت متشکل از سه نفر که ئوارده توسط هی تعیین میزان جبران خسارة :یادداشت

مبلغ قابل  ختاضر به پرداباشد و ح مقدار جبران ضرر وارده قناعت داشتهش به با رضایت کامل ضرر وارد کنندة هرگاه شخصی :الیف(

 می شود. هغالب تسلیم دادیت اداری ت به معاونئاز طریق هی نقداً حاضر باشد، پول متذکره رسماًجبران 

ضرایی قدهای عردلی و به نهاجهت رسیدگی وارده نباشد، موضوع  ، حاضر به پرداخت جبران خسارةضرر هرگاه شخص واردکنندة ب(:

   گردد.محول می

 گردیده است. توضیح« 1»، در ضمیمة شماره با توجه به شدت آن ،دسپلینی مؤیدات و مجازاتیادداشت: 
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 پنجمفصل 
 احکام نهایی

 موارد متفرقه - سومبیست و مادة 

 شود.یموزارت تحصیالت عالی مراجعه نظم و دسپلین الیحة در صورت وجود هر نوع ابهام در این طرزالعمل، به 

 هاتبصره

ورت ها و پوهنترون صرهای نظم و دسپلین پوهنحیدر خصوص محصالن متخلف تنها از طریق کمیته صدور احکام انضباطی .1

های نظم و دسپلین مجاز به صدور یا اجرای مفاد هری  ی کمیتهاجرای احکام صادره از سوگیرد و سایر نهادها جز در مقام می

 باشند.هات انظباطی نمیییک از تنب

گی های انضباطی مجاز به تجسس در زندههای دینی و اصول امنیت و مصونیت محصالن، اعضا و کارکنان کمیتهبر اساس آموزه .1

ن به جرز در ز افشای آااطالعات مربوط به تخلف محصالن را محرمانه تلقی نموده و  خصوصی محصالن نبوده و موظف اند کلیه

 موارد ضروری و قانونی که درس عبرتی شود به دییران، خودداری نمایند.

میم مقتضری مطرح و تصرا ، حسب صوابدید شورای علمی پوهنتونکه در این الیحه اقامه نشده اند یمؤیدات ها وتخلفات، تخطی .2

 گردد.یاتخاذ م

 انفاذ - چهارمبیست و مادة 

 غالب نافذ است. شورای علمییید أتپس از  ماده بیست و چهارفصل و  پنجدر  این طرزالعمل

 

 جدول نوع تخلفات و مجازات

 نوع مجازات نوع تخلف یا جرم شماره نوع

گ
زر
ت ب
لفا
تخ

 
 ارتکاب جرم جنایت یا جنحه 1

ضررمن معرفرری مرتکررب برره نهرراد هررای عرردلی و 

قضایی هرگاه به حکرم قطعری محراکم محکروم بره 

 مجازات گردد، به اخراج دایمی؛

 ارتکاب جرم قباحت 2
هررای عرردلی و ضررمن معرفرری مرتکررب برره نهاد

 ؛قضایی به اخراج موقت یک هفته الی سه هفته

ع 
تما
 اج
ضد
ک 
سلو

 

1 

رسررانیدن برره تعرررض شخصرری، اذیررت جنسرری، هتّرراکی، آسیب

راسرررم و مو اخرررتالل  هرررای پوهنترررونملکیرررت و دارایی

 های علمی رر اجتماعی و فرهنیی؛برنامه

 اخراج موقتی الی سه هفته؛

2 

هررا، لرروایح، قرروانین و مقررررات داخلرری تخطرری از طرزالعمل

جروز مپوهنتون یا وزارت تحصریالت عرالی یرا اسرتفادة بردون 

 از امکانات و وسایل پوهنتون؛

 اخراج موقتی الی سه هفته؛

 اخراج موقتی الی سه هفته؛ ری؛جریان تدریس، تحقیق، مدیریت و نظم ادااختالل در  3

4 

ر یرا هر تهدید و اعمال فشار بره دییرران در سراحة پوهنترون و

ی، عملی که باعرث بره خطرر انرداختن سرالمت فزیکری و روانر

 امنیت دییران در پوهنتون گردد؛

 اخراج موقتی و یا دایمی.
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 نوع مجازات نوع تخلف یا جرم شماره نوع

 یی؛انی و فرقهزبزدن به تعصبات قومی، دامن 5
 اخررراج مرروقتی  و معرفرری برره نهرراد هررای عرردلی و

 قضایی.

6 

ت فررروش، اسررتفاده و یررا حمررل و نقررل مررواد مخرردر، مشررروبا

 هرایآور و خطرنراک، قمرار و برازیالکولی و یا هر چیرز نشره

 غیرقانونی در محیط پوهنتون؛

لی ضمن اخراج موقت یا دایمی، بره نهراد هرای عرد

 گردد.میو قضایی معرفی 

7 

زا، مرواد آترش داشتن، حمل و نقرل و پخرش هرر نروع سرالح،

ه لحه برانفجاری و یا داشتن هر چیزی کره بتوانرد بره حیرث اسر

ده الن شرکار رود و یا هر چیز خطرنراک کره قانونراً ممنروع اعر

 باشد، در محیط پوهنتون؛

لی ضمن اخراج موقت یا دایمی، بره نهراد هرای عرد

 گردد.میو قضایی معرفی 

8 
گرانررره و سررررپیچی از رهنمودهرررای قرررانونی اعمرررال اخالل

 مسؤوالن پوهنتون در اجرای وظایف؛

اخررراج موقررت و در صررورت تکرررار برره اخررراج 

 دایمی.

9 

تری و سرپیچی عمردی و آگاهانره از دسرتورهای مسرؤوالن امنی

هررای غیرمجرراز برری پروایرری در راننرردگی و توقررف در جاییاه

 در محیط پوهنتون؛

اخررراج موقررت و در صررورت تکرررار برره اخررراج 

 دایمی.

10 
نظمرری برره صررورت ایجرراد هررر گونرره اخررالل، اغتشرراش و بی

 فردی و یا گروهی در ساحة پوهنتون؛

اخررراج موقررت و در صررورت تکرررار برره اخررراج 

 دایمی.

ک
دمی
اکا
ت 
لفا
تخ

 

1 

قرل نننرد: سوء استفاده از آثار علمی و فکرری مؤلفران دییرر ما

 تهیررةهمرره یررا یررک بخررش از آثررار دییررران برره نررام خررود در 

هررا، هررا، رسررالهوظررایف خررانیی، نوشررتن مقرراالت، مونوگراف

ی و ماسررتری و دکترررا و یررا تألیفررات کتررب درسرر یهرراتیزس

 تهیة مواد درسی.

ه، پرروژتوصیه، اخطار، تنزیرل رتبره، از سررگیری 

 تبرردیلی اجبرراری و یررا حترری اخررراج مرروقتی و یررا

 دایمی.

 )با توجه به شدت تخلف(

2 

هررا و تجررارب دییررران برردون اسررتعمال نظریررات، مفکوره

 ال آناستیذان مؤلف و یرا بردون معرفری و یرا مأخرذ و اسرتعم

 با تغییر جمالت و یا عبارات دییر.

ژه، توصیه، اخطار، تنزیرل رتبره، از سررگیری پررو

 تبرردیلی اجبرراری و یررا حترری اخررراج مرروقتی و یررا

 دایمی.

 )با توجه به شدت تخلف(

3 
تررایج ارائررة احصررائیه و معلومررات غیررر دقیررق و سرراختیی از ن

 ی آکادمیک؛شدهتحقیقات علمی و وظایف سپرده

ژه، توصیه، اخطار، تنزیرل رتبره، از سررگیری پررو

 تبرردیلی اجبرراری و یررا حترری اخررراج مرروقتی و یررا

 دایمی.

 )با توجه به شدت تخلف(

4 

تلفی در نترررایج ب و حرررقکاری و تقلّرررهرررر نررروع سررراخته

امتحانات، تصرف اسرناد رسرمی، تعردیل و یرا تبردیل نمررات 

کاری در کردن قصردی( سراختهکرردن یرا اضرافهمضامین )کم

کرره امضررا مسررؤوالن مؤسسررات تحصرریلی، و سررایر اعمالی

ژه، توصیه، اخطار، تنزیرل رتبره، از سررگیری پررو

 تبرردیلی اجبرراری و یررا حترری اخررراج مرروقتی و یررا

 دایمی.

 )با توجه به شدت تخلف(
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 نوع مجازات نوع تخلف یا جرم شماره نوع

 روند.میغرض کسب امتیاز و استفادة نامشروع به کار 

5 

ا یررکرراری در اسررناد و ب و فریبجعررل اسررناد، اغفررال، تقلّرر

تررون مرردارک و وسررایل پوهن اسرتفادة برردون مجرروز از اسرناد،

 استفاده از آن؛ به قصد سوء

ژه، توصیه، اخطار، تنزیرل رتبره، از سررگیری پررو

 تبرردیلی اجبرراری و یررا حترری اخررراج مرروقتی و یررا

 دایمی.

 )با توجه به شدت تخلف(

6 

ا هررر نرروع اقرردام و عمررل نقررل از قبیررل تبادلررة سررواالت برر

 ری وسردییران، قبرل از یرا در جریران امتحران و یرا انتقرال 

 غرررض نقررلپنهرانی وسررایل تخنیکرری و مخررابراتی و نشررراتی 

 کردن به شخص دییر.

نمرررره، محرمیرررت از  تقلیرررلتوصررریه، اخطرررار، 

 کریدت همان مضمون.

7 
 حضور در امتحان بره عروض شرخص دییرر و یرا اجرازه دادن

 به شخص دییر تا به عوض کس دییر امتحان بدهد.

 تبرردیلی اجبرراری و یررا حترری اخررراج مرروقتی و یررا

 دایمی.

8 

یکرری کمپیرروتری و الکتروناسررتفاده غیررر قررانونی از وسررایل 

ترون غرض راه یافتن به معلوماتی کره صررف مربروط بره پوهن

 و یا یک شخص معین مییردد.

یرا  واخطار، تنزیل رتبه و یرا حتری اخرراج مروقتی 

 دایمی.

9 

ی سررؤ اسررتفاده از امکانررات و وسررایل تکنولرروژی معلومررات

های مبترذل مربوط بره پوهنترون از قبیرل دسترسری بره سرایت

اعة مغررایر شررؤونات اسررالمی و فرهنیرری و یررا ایجرراد و اشررو 

 .آنها

تری اخطار، تنزیرل رتبره، تبردیلی اجبراری و یرا ح

 اخراج موقتی و یا دایمی
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