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های وابسته که موضوعبانی از حقوق زنان، با تضمین اینهای انکشافی، از برای پشتیمشارکت در همة برنامه .8

بودن جندر و نقش آن، به تا حساس بانی شوددرک گردد و به خوبی پشتیمحصالن به جندر در اصول رفتاری 

 ؛شودرجسته گیری، بگونة چشم

و ترغیت  دنهای جندر باشمانی گفتهایی که در راستاو متن هارجمه و ویرایش مقالهتتألیف، تدوین  تصنیف، .2

 ؛هایی در پیوند با مسایل جنسیت و جندرو تشویق محصالن در نوشتن پایان

 هایی که در راستای جندر باشند؛بانی از پروژهبه پژوهش و پشتی محصلینتشویق  .9

مهد  و  هها کوتهاه  دهی از برنامهه ها در بارة آگهیپوهنتون و پوهنحینصب بنرهای وابسته به جندر در ریاست  .4

 گی به مسایل جندر؛گی رسیدهگونهدرازمد  جندر و چه

ههای سهازنده در بهارة    مهان انداختن گفتبرگزارکردن پیوندهای بایسته با نهادها دولتی و غیردولتی از برای راه .5

 های باهمی؛کاریمند و کارآمد و همهای ارزشگیری دوجانبه از مشورهجندر، بهره

های ویژه، امن و محفهو   ها، مکاننمودن تسهیال  برای و محصالن زن، برای نمونه ایجاد کودکستانفراهم .6

اندازی سیرهای علمی و سفرهای کوتاه راه ،وآمد به پوهنتونهای ترانسپورتی در رفتتفریح و ورزش، سهولت

 و ...؛مد  

 پذیر باشد؛ها در صورتی که پهلوی قانونی داشته و امکانرسی و رفع دشواریها، بردریافت شکایت .7

 ها؛گی آنهای بالندهسازی زمینهشناسایی محصالن نخبة زن و فراهم .1

ههای بسهان روز   ، به ویژه به مناسبدهی جندرهای آگاهیها، سیمنارها و کارگاهکنفرانسها، برگزاری همایش .3

 زن، روز مادر و ...؛ 

هایی در پیوند با منع آزار و اذیت زنان و استراتیژی جندر و نیز برنامة تطبیقهی  ها و کارشیوهپی افگندن الیحه  .81

 ؛پوهنحی برای محصلین جندر 

 دهی پوهنتون؛کاری با مرکز مشورههم .88

حقوق و فراچشم داشتن تساوی  یافتن زنان در مدیریت و مجالس شوراهای پوهنتونهای راههموارسازی زمینه .82

 ؛های فردیآفرینی بر بنیاد تواناییو نقش

 بار )در آغاز هفتة پایانی هر ماه(؛های عادی در هر ماه یکبرگزاری جلسه .89

84.  

      

 بار )در آغاز هفتة پایانی هر ماه(؛های عادی در هر ماه یکبرگزاری جلسه89 

 نهاد دو ثلث اعضای کمیته؛پیشهای فوق العاده هنگام نیاز با تصمیم رئیس کمیته و یا تدویر جلسه .8

 ها بر بنیاد حضور دو ثلث اعضا؛نصاب تدویر جلسه .2

 های کمیته به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه؛تأیید تصیم .9



 طرزالعمل کمیتۀ جندر / 2

 

 

وار از بهرای تعیهین حضهور و عهدم حضهور      ها و داشتن حاضری جسلهبودن حضور اعضا در همة جلسهمکلف .4

 اعضا؛

-چون ابزار نظارتی نیز بههره بهرده مهی   ها )از این کتاب همثبت جلسه های کمیته در کتابدرج همة تصمیم .5

 شود(.

یابهد، از کمیتهه اخهراج و بهه شهورای      ها حضور نمیدرپی به جلسههرگاه یکی از اعضای کمیته سه جلسة پی (:3یادداشت )

 شود.علمی پوهیحی معرفی می

 نظار  از کارکرد کمیتة مرکزی -مادة هفتم     

های کمیتهة آمهوزش الکترونیهک و    نظار  شورای علمی و رئیس غالب بر کارکردهای و تصمیمداشتن حق  .8

 ها؛های آن از سوی آنهارزیابی کارشیو

 وار کمته به معاونیت محصال ؛وار و ربعفرستادن گزارش ماه .2

 داشتن گزارش گسترده از کارکردهای ساالنة کمیته به شورای علمی غالب.گسیل .9

     

 های جندرگیری اعضا از کمتهشرایط کناره -هشتممادة         

 کردن عضو تازه از سوی پوهنحی؛معرفی .8

 های جندر؛نخواستن خود عضو به ادامة کار در کمیته .2

 شده؛نداشتن کارآیی الزم عضو معرفی .9

 ناشده.بینیدادهای پیشپدیدآمدن روی .4

 هاای پوهنحیهتة مرکزی و کمیتهیروش ارزیابی کارکردهای کم -هممادة ن

از  نامهه غالب به وسهیلة فرسهتادن پرسهش   جویان پوهنتون های استادان و دانشآوردن دیدگاهبه دست .8

 گی اجراآ  جندر؛گونهچه

ها و بررسی های پوهنحیمرکزی و کمیته گی اجراآ  کمیتةگونهارزیابی ساالنة رئیس پوهنتون از چه .2

 ها؛های ساالنة آنگزارش

هها و بررسهی   ههای پهوهنحی  معاونان پوهنتون غالب از اجراآ  کمیتة مرکزی و کمیته وارارزیابی ربع .9

 ها؛وار آنهای ربعگزارش

ها از سوی مسؤول کمیته بهه شهورای علمهی پهوهنحی      های پوهنحیفرستادن گزارش کارکرد کمیته .4

 راستا؛ کارهای مشخص در ایناجراآ  در این شورا و ارایة راه وگو در بارة سودبخشیگفت

-فرستادن گزارش کارکردهای کمیتة مرکزی از سوی مسؤول کمیته به شورای علمی پوهنتون، گفت .5

 کارهای مشخص در این راستا؛های آن و ارایة راهوگو در بارة سودبخشی اجراآ  و کوتاهی



 طرزالعمل کمیتۀ جندر / 3

 

 

ا بهه  هایی که در این راسهت های شورای علمی پوهنتون در بارة انکشاف جندر ویا کوتاهیابالغ تصمیم .6

ها به تطبیهق و تصهحیح   گردانیدن آنخورد، از سوی کمیتة مرکزی به مراجع مربوط و مکلفچشم می

 امور جندر؛

های جندر به آمریهت جنهدر مقهام محتهرم وزار      داشتن گزارش مفصل و پالن عملیاتی کمیتهگسیل .7

 تحصیال  عالی.

 ترکیب کمیتة جندر در پوهنحی -مادة دهم          

  استادان با تجربه، به انتخاب شورای علمی فاکولته، رئیس؛یکی از 

 مند به مسایل جندر از هر دیپارتمنت، به انتخاب جلسة دیپارتمنت؛ اعضایک استاد عالقه 

 اعضا.یک یک نماینده از محصالن از هر دیپارتمنت ، 

 شود.یکی از استادان در نخستین جلسه به حیث منشی جلسه برگزیده می (:4یادداشت )

چسپی نداشته باشد شده را به درستی انجام ندهد، یا به کار در کمیته دلاگر عضو کمیتة مرکزی کارهای سپرده(: 5یادداشت )             

توان به درخواست رئیس کمیتة مرکزی جندر و درخواست از پوهنحی مربوط، عضو اصلی را به ناشدة پدید آید، میبینیهای پیشو یا حالت

 جا کرد و یا به گونة رسمی خواستار معرفی عضو تازه شد.ای فرعی کمیته جابهاعض

 های کمیتة جندر پوهنحیوظایف و صالحیت -یازدهممادة     

 گی به مشکال  وابسته به جندر در سطح پوهنحی؛رسیده .8

 ها در راستا مسایل جندر؛ها و کارگاهها از برای تدویر محافل، همایشایجاد زمینه .2

های استادان و محصالن به ریاست پوهنحی و در صور  نیهاز بهه کمیتهة    ها و شکایتل گزارش دشواریارسا .9

 ها؛سی آنرگی و برمرکزی جندر، از برای رسیده

انجام هرگونه فعالیت و خدما  حقوقی مجاز در راه تأمین عدالت و تساوی جنسهیتی در پرتهو اههداف ویهژه و      .4

 مشخص؛

  گردد؛؛ برگزار میدر پیوند با جندرهایی که ها، سمینارها و کنفرانسدر همایش گیری فعالاشتراک و سهم .5

به گونة مستمر و موردی به همة اشخاص اعم از حقیقی و حقهوقی بهه   و ارشادی  ارایة خدما  مشاورة حقوقی .6

 گونة مستقیم و نامستقیم؛

 های کارآموزی برای محصالن پوهنحی؛برگزاری دوره  .7

 سازی جندر؛ سازی/شاملمندسازی و ایفای نقش جندر و جریانیافتن به توانستهای دسنجیدن راه .1

 های ویژه و عملی؛یریزها از برای برنامههای جندر و تحلیل آندرک نیازمندی .3

 ؛کمیتة مرکزی جندر نحی ووار و ساالنه به ریاست پوهوار، ربعارایة گزارش ماه .81

 هاکمیتة پوهنحیهای برگزاری جلسه  -دوازدهممادة     

 بار در هفتة سوم هر ماه؛های عادی ماه یکتدویر جلسه .8
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 نهاد دو ثلث اعضا؛های فوق العاده، هنگام نیاز، به تصمیم رئیس کمیته و یا پیشتدویر جلسه .2

 ها بر بنیاد دو ثلث اعضا؛نصاب تدویر جلسه .9

 های کمیته به اکثریت اعضای حاضر در جلسه.ها و فیصلهتأیید تصمیم .4

وار از بهرای تعیهین حضهور و عهدم حضهور      ها و داشتن حاضری جسلهبودن حضور اعضا در همة جلسهمکلف .5

 اعضا؛

-چون ابزار نظارتی نیز بههره بهرده مهی   ها )از این کتاب همهای کمیته در کتاب ثبت جلسهدرج همة تصمیم .6

 شود(.

کمیته اخراج و به شورای علمهی  یابد، از ها حضور نمیدرپی به جلسههرگاه یکی از اعضای کمیته سه جلسة پی (:6یادداشت )          

 شود.حی معرفی میپوهن

 گذارند:رس نمیهای خود را به موقع به دستهایی که گزارشهای برخورد با کمیتهشیوه -دهمسیزمادة           

 توصیه؛ 8

 اخطار 2

 به شورای علمی پوهنحی؛ یمعرف  9

 معرفی به شورای علمی پوهنتون. 4

 هاتعدیل در کارشیوة کمیته  -مادة چهاردهم

 نهاد دو ثلث اعضا؛ها بر بنیاد پیشتعدیل یا تعدیل .8

 ها پس از تأیید شورای علمی غالب و رئیس غالب.شدن تعدیل یا تعدیلاجرایی .2

  انفاذ -دهمپانزمادة      

 پس از تأیید شوری علمی؛ یادداشت، 6 و ماده 85شدن این کارشیوه در اجرایی .8

 های مربوط.توشیح کارشیوه توسط رئیس غالب و ارجاع آن به بخش .2

غالب تأیید پوهنتون ( شورای علمی                در جلسة شماره )     ( مورخ )      کارشیوه(: این 2یادداشت )     

 گردید.


