
 

 

  

      

طرز العمل کمیته 

جندر پوهنحی 

 طب معالجوی
      

1399 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 مقدمه
سالمانیکی از گفت      شدهها بدینهایی که از  ست، جندر میسو، در جهان پی افگنده ن سیتی یا هما ساوی جن شد. جندر )ت گرایی با

 است.برای در تنگنابودن زنان در جهان رنگ گرفتهیی است که از جنسیتی( واژه

شر زن و جای      سوم، باید به ق شورهای جهان  شورها، به ویژه ک ست. در همة ک سخن از برابری زن و مرد در میان ا گاه آن امروزه 

که شایسته است، مة جامعه، چنانگردد که به این نیمانده از گذشته سبب میبسا برخوردهای میراثیی انداخته شود؛ زیرا اینگاه ویژه

 گاه اجتماعی و سازندة آنان به فراموشی سپرده شود.پرداخته نشود و پای

سال      ست که  شوری ا ستان ک سمها در گیر جنگ بودهافغان ست. گوناگونی فرهنگی و ر های فراوان و رنگارنگ، چهرة این ورواجا

شماری  ستای برخورد با زنان با  ساختهسرزمین را در را شورهای جهان متفاوت  ضدارزشاز ک ست؛ زیرا  هایی را که با کرامت و حقوق ا

شمهیک زن برابری ندارند و برای آن سرچ سندی نمیها در  سالمی هیچ  ستان افگندههای ا ست و توان یافت بر دوش زن جامعة افغان ا

 است.سر، مادر اوالدها، مادر فالنی و ... ساختهآنان را سیاه

ستتتازی یا های جامعه پدید آید؛ یعنی جریانستتتویه میان همة بخ کاری همهتوان  به بلنداها دستتتت یافت که همنی میزما     

ست و همهشامل سانسازی جندر نمود در ستند. بیکاری یکها به همگیر پیدا کند. ان گاه به گی آنوچرا، چرخة زندهچوندیگر نیازمند ا

ستی به راساده سانگی و خوبی و در سان به تنهایی با کاری یکها( به همه خواهد افتاد که زنان و مردان )ان دیگر بپردازند، جز این، ان

ی چتتا   پ نی در راستتتتتتتای  فراوا کمتتک گی روبتتهبرد زنتتدههتتای  کردهتتا  میتتان کتتار مرزگتتذاری  بود.  خواهتتد   رو 

ستمی سانی به ج سانی، چه زن و چه مرد، میگی را دنباوجوی معاونت دیگران بوده و زندهکند تا فرد ان تواند هر کاری را ل کند. هر ان

ها نباید میان مرد و زن تفاوت گذاشتت و برخی را ویژة مردان دانستت و که به او ستپرده شتود، به انمام رستاند؛ یعنی در تعیین نق 

 تفاوت جنسیتی را بهانه ساخت.

صهپوهنتون غا ب می      صلح با های آموزش و پروخواهد زنان در عر ست، فرهنگ و  سیا صاد،  شاف اجتماعی، اقت صحت، انک رش، 

سته شند، از این رو در پرتو رهبرج شم با شمگیهای آیین زندهنماییگی تمام فراچ سالم، با فراچ شر و ساز ا شتن معیاهارهای حقوق ب دا

ران، با به دیده گرفتن معیارهای جندر زمینه اندرکاخواهد این کارشتتیوه را ارایه دهد. تا همة دستتتگاه انستتان میگزاری به جایارج

 های بهینه برگیرند.اشت بهرهرس شان گذاشته شدههایی که به دستتر و سازنده را فراهم ساخته و از همة تواناییکارهای به

ا نیاز دارد. روشن است که بدون هگی به آنسازد که هر نهاد رو به با ندههایی را برجسته میها و واقعیتگمان این کارشیوه، راهبی     

ستی و همهم ستد سی، چه زن و چه مرد، نق  خود را، همروانه هرگز و هرگز به جایی نمیکاری را ست که هر ک سیم از این ا چون ر

شد و در نق حلقه شته با شیوة جندر مییی از یک زنمیره، باید دا همین گونه خواهد آفرینی هیچ مرزی میان هیچ فردی پیدا نیاید. کار

دهی از های جنستتی و جنستتیتی، با آگاهیشتتاهبه را فراگیر بستتازد و از هرگونه مرزگذاریدریغانه و بیهای بیکاریگرایی و همهم

های جندر ما را از تنگناهایی که نادانستتته گرفتار آن هستتتیم برهاند و ریزیهای جندر و تستتاوی جندر، تحلیل جندر و برنامهنیازمندی

 را پدید آورد.د ی هم
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ساختهمی     صور کلی  ست که به حقوق، نق دانیم که جندر یک ت سؤو یتشدة اجتماعی ا ها، کردار و رفتار زنان و ها، مکلفیتها، م

شم میمردان، در یک نظام اجتماعی باریک ضعیت زنان ها دادخواهی میعدا تیدوزد و در پیوند به بیبینانه، چ کند. جندر همواره به و

 ه، بل در شرایط الزم به وضعیت مردان نیز توجه نموده و در کل خواهان برقراری عدا ت اجتماعی است.ن

ستای چنین دیدگاهی، راهاین طرزا عمل، می      ستای آن راهکارهای ویژهخواهد در را سیدن به عدا ت یی را پی افگند، تا در را های ر

 در زمینة جندر هموار و هموارتر گردد.

 

 مبنا -مادة نخست    

 شود: این طرزا عمل بر ای مبناها ساخته می  

 داد؛پذیرد و مردان و زنان را دارای حقوق مساوی میقانون اساسی افغانستان که هرگونه تبعیض را نمی 22بر بنیاد مادة  -

 اری دارد؛ ساختن، نیرومندسازی، و بهبودی آموزش زنان پافشقانون اساسی که بر متوازن 44بر بنیاد مادة  -

 بر بنیاد پالن کاری ملی زنان افغانستان؛ -

گاه ( آن جای1399-1395های استتتتراتیژیک )بر بنیاد طرزا عمل واحد جندر وزارت محترم تحصتتتیالت عا ی که در برنامه  -
 است.یی یافتهویژه

 

 ها ها و مفهوماصطالح -مادة دوم     
سیت:      ست و گی گفته میگی و زنانهمردانهجنس به ابعاد بیو وژیکی  جنس و جن شود؛ جنس فزیکی، پابرجا و غیر قابل اختیار ا

ساخته میبر بنیاد تعامل سیت، ویژههای طبیعی  صفتگیشود؛ مگر، جن گویند؛ یعنی به اجزای های اجتماعی دو جنس را میهای و 

شتتتوند. جنستتتیت در واقی گروهی از مناستتتب دانستتتته مییی اشتتتاره دارد که از نگاه فرهنگی، برای زنان یا مردان نافزیو وژیکی

شم شتچ ست از مرد و زن که در جایدا سیت در جامعههایی ا هایی های گوناگون، گوناگونگاه ویژه، چه کاری را باید انمام دهند. جن

 دهند.ها را سروسامان میکردهای فرهنگی آنها است که روییی از نق ا جنسیت، آن زنمیردارد؛ زیر

ها و باشتتد؛ یا مردا از جندر تفاوت نق هایی افراد انستتانی در اجتمام میها و نق تعیین، تعریف و تشتتخیم مستتؤو یت جندر:

سؤو یت ستند. این تفاوت در نق م شت زمان، قابل تغییر ا سؤو یتهای اجتماعی زنان و مردان بوده که با گذ ستها، م سی به ها، د ر

های وابسته باشد. جندر تنها مسأ ههای زنان و مردان فراچشم میهای اجتماعی و دیدگاه، موقعیتهادیها، نیازمنها، فرصتسرچشمه

 نماید.های زنان و مردان را تحلیل میگیکند، بل پوندها و وابستهبه زنان را بررسی نمی

ست که زنان و مردان، تمربه آگاهی جندر:      ستآن ا سیاری از مواقی، نامتوازن نیز های گها و نیازمندیها، خوا وناگون دارند که ب

 توان تغییر داد.     ها را میهستند و در پویة زمان و تالش آن
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های افراد در آن شود که نق  به گونة درست توزیی شده و تواناییبه آن حا تی گفته میسازی جندر: سازی/ شاملجریان     

شد. مراد از جریان شم با ساوی سازی جندرفراچ ستم ست، بل در ست؛ یعنی نق  مردان و زنان، در همة پلهبودن نی شرط ا های بودن 

 اجتماعی به درستی و به گونة برجسته فراچشم باشد.

سیسازی جندر میشامل      ساند که در همة پا ی سایل و نیازمندیها و در پلهخواهد این را بر های جندر گنمانیده های گوناگون، م

 ها را پیدا کند.ها و تفاوتشود تا نابرابریسازی جندر، با تحلیل مسایل جندر آغاز میو شاملشود. تطبیق 

ساوی جندر:      شرایط یک ت ستبه معنای  سانی خوی  و توانسان برای زنان و مردان، از برای د مندی در یافتن کامل حقوق ان

ستاهای با نده صادی، اجتمارا سی، اقت سیا شاف ملی،  ستعی، و فرهنگی، نیز بهرهگی و انک شده گیری برابرانه از د آوردهای موارد یاد

شد. این برابری به معنای یکمی ست، بل از برای فراهمسانبا صتشدن زنان و مردان نی ساوی در زندهها و زمینهآوری فر گی های م

 باشد.می

دانند و برای افراد )زنان و مردان( مناستتب و مقت تتی می ها از نگاه فرهنگیهایی استتتند که جامعهچیز کارکرد جندر:/نقش     

گاه اجتماعی، قوم، نژاد، مذهب، جندر از نگاه سن، سطح اقتصادی، جای باشد. نق های زنان و مردان میهای زنان و تکلیفمسؤو یت

صادی و جغرافیایی متفاوت می سی، اقت سیا شد. نق محیط فرهنگی،  سه گروه بخ  کردبا اند: تو دی/بازآفرینی، تو یدی، و هها را به 

 مدیریت اجتماعی.

های آنان های گوناگون استند؛ بنابراین، نیازمندیاست که زنان و مردان، دارای نق از این حقیقت برآمده های جندر:نیازمندی     

 باشند: عملی و استراتیژیک.ها دو گونه مینیز گوناگون خواهند بود. این نیازمندی

ها، گیرد. این نیازمندیشدة اجتماعی برای زنان و مردان را در بر میهای پذیرفتهجندر نیازمندی های عملی )فوری(:ازمندینی     

سته مینیازمندی ستسازد و بی های فوری زنان و مردان را در کی اجتمام برج سی به نیازمندیتر به د سرپناه، ر سان  های حیاتی، ب

 پافشاری دارد.آب، غذا، کار صحت و ... 

بارة پلة پایینبه گفت های استتاراتیکیج جندر:نیازمندی      نان میوگو در  ماعی ز یازمندیتر اجت به بنیاد پردازد. این ن ها، 

ساوی، رنگ میبندیساختارهای اجتماعی، بخ  ساوی برای کار م سان مزد م سایل حقوقی، ب گیرد. از های کاری، قدرت، نطارت و م

 کند.های اجتماعی شان کمک میها، زنان را به برابری، عدا ت و بلندبردن نق این گونه نیازمندیبرداشتن میان

شد تحلیل آگاهی تحلیل جندر:      ستها برای ت مینفرا شتراک، د شخیم کردن ا سی منابی و مزایا برای زنان و مردان، ت س ر

گیری زا ابزار و وستتایل مورد زنان و مردان استتت. تحلیل جندر، با بهرههای انکشتتافی بر ها و تأثیرهای منفی برنامهها و چا  مانی

 گیرد. ارزیابی رنگ می

بندی و گردآوری گردد تا اندازة بایستتتت بر بنیاد جنس دستتتتهها میبرای تحلیل جندر، همة آگاهی ها بر بنیاد جنس:آگاهی     

 اییم.های زنان و مردان را پیدا نمها، تأثیرات نابرابریتفاوت
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ست که همة برنامه ریزی جندر:برنامه      شدی ا شافیِ نیازمندیفرا شته و ها انک شم دا سایل زنان و مردان را فراچ های جندر و م

 گرداند.گان را مشخم میگیرندهها را بر زنان و مردان برجسته و بهرهتأثیرهای برنامه

های قانونی و قراردادی دستتت یافته باشتتد.  ابر به چهارچوبعدا ت آن استتت که بشتتر به همة حقوق خوی  بر عدالت جندر:

صتعدا ت جندر، فراهم شه، تفاوتی نیازمندی و ها و نق سازی مزایا، فر ست. این اندی صفانه و عادالنه برای زنان و مردان ا های من

جایی که دال ت به جبران نماید. جندر از آنعدا تی میان هردو را دهد که بیرا به رنگی نشان می قدرت را برجسته ساخته و این تفاوت

 رود.عدا تی به شمار میها، بیروی، از نگاه آن، عدم تعادل در تقسیم نق ها دارد، از اینها و مسؤو یتتقسیم نق 

این گزینی های مردان و زنان و جایها و نیازمندیها، دشتتتواریها، نابرابریبه تشتتتخیم تفاوت بودن به جندر:حستتا      

 شود.کارهای و کارکرهای گفته میکردها در راهنگاه

ست که ما را باورمند می ادغام و عمومیت جندر:      شدی ا سازیم و آنگرداند که نیازمندیفرا سته  سایل جندر را برج ها را ها و م

گانی اد کنیم. این فراشتتتد چترِ همهنهکارهای عملی را پی ها بگنمانیم و برای حل این مستتتایل، راهها و برنامهدر همه پا یستتتی

شاملسمت ست که از  سودهی جندر ا ستو سوی د شده و به  صد توازن جندر رهسازی جندر آغاز  برد کند این راهنمایی مییابی به مق

سی سیمای جندر را در همة پا ی ست که  سخها و کارکردهاف از راه با ندهیک نهاد ا سته گویی به نیاگی ظرفیت در جندر و پا زها برج

 گرداند.

ست مندسازی:توان      ساعد و عدم د ضام نام سیلة آن، زنان و مردان در او ست که به و شدی ا سی به منابی، دان  و آگاهی، فرا ر

 شوند.ها به وسیلة خود شان آماده میگیری، بلندبردن آگاهی و ... با اشتراک در کارهای اجتماعی، برای اداره و حل دشواریتصمیم

 

 اهداف -مادة سوم     
 ها برای زنان و مردان در یک اجتمام؛ها و منفعتتوزیی مساویانة فرصت .1

شرایطی برای بهره .2 ساوی، همپدیدآوردن  نفی از هرگونه منابی، امتیازها چون افراد ذیمند گردانیدن زنان و مردان از حقوق م
 ها، به گونة برابر، و کمک

 گان؛ بانی از ضرردیدهدیده و پشتیکارکرد گروهای منزوی و آسیب های فردی، تثبیتتشخیم مسؤو یت .3

 ها؛های درست و قانونی برای آنحلها و پیداکردن راهها، تحلیل آنها و نابرابریعدا تیهای بیوجوی علتجست .4

 بانی از حقوق زنان از برای تطبیق عدا ت؛پشتی .5

صالن بدون  به هم .6 شتن جنس، همدیدهکاری در راه آموزش و پرورش مح شندا شهروندان رو سؤول و منتقد، چون  فکر، م
 گی خوی  باشند؛های الزم در راه با ندهکه دارای توانایی

گی و بررستتتی موانی برای های استتتتادان، کارمندان و محصتتتالن زن و رستتتیدهها و تواناییتالش در راه افزای  کارآیی .7
 ها؛سوسازی آنیک
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 جندر طب معالجویة ترکیب کمیت -مادة چهارم
 یکی از استادان با تمربه، به انتخاب شورای علمی فاکو ته، رهیس؛ 

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

 اع ا.یک یک نماینده از محصالن از هر دیپارتمنت ، 

 شود.یکی از استادان در نخستین جلسه به حیث منشی جلسه برگزیده می (:1یادداشت )

چسپی نداشته شده را به درستی انمام ندهد، یا به کار در کمیته دلاگر ع و کمیتة مرکزی کارهای سپرده(: 2یادداشت )             

شد و یا حا ت شدة پدید آید، میبینیهای پی با ست رهیس کمینا ست از پوهنحی مربوط، ع و توان به درخوا تة مرکزی جندر و درخوا

 جا کرد و یا به گونة رسمی خواستار معرفی ع و تازه شد.اصلی را به اع ای فرعی کمیته جابه

 

 جندرمرکزی های کمیتةوظایف و صالحیت -مادة پنجم
ستهم .8 ست پوهنتون غا ب برای د شواریکاری با ریا نهادهای ویژه از جندر، ارایة پی های ها در زمینة نیازمندییابی به د

 های ویژه در راستای جندر؛ریزیها پس از تحلیل و بررسی برای برنامهعدا تیها و بیسوسازی این دشواریبرای یک

 نفی؛چون افراد ذیکاری با زنان در راستای ثبت و راجستر آنان، همهم .9

 مندسازی جندر؛تساوی حقوق اجتماعی و توانسازی کاری در بخ  آموزش و ارتقای کیفیت برای زمینههم .10

 های بلندبردن سویة تحصیلی استادان زن به سویة ماستری و دکتوراهای آموزشی و زمینهسازی فرصتتالش در راه فراهم .11

شارکت در همة برنامه .12 شتیم شافی، از برای پ ضومبانی از حقوق زنان، با ت مین اینهای انک سته به جندر درکه مو  های واب
گیری، برجسته بودن جندر و نق  آن، به گونة چشمبانی شود تا حساساصول رفتاری کارمندان درک گردد و به خوبی پشتی

 شود؛

صنیف، .13 ستاها و متنتأ یف، تدوین ترجمه و ویرای  مقا ه ت شویق مانی گفتهایی که در را شند و ترغیت و ت های جندر با
 د با مسایل جنسیت و جندر؛هایی در پیونمحصالن در نوشتن پایان

 هایی که در راستای جندر باشند؛بانی از پروژهتشویق استادان زن به پژوه  و پشتی .14

ست پوهنتون و پوهنحی .15 سته به جندر در ریا صب بنرهای واب مدت و درازمدت جندر و ها کوتاهدهی از برنامهها در بارة آگهین
 گی به مسایل جندر؛گی رسیدهگونهچه

 ورک ویژة زنان برای کارمندان، استادان و محصالن پوهنتون؛یستم نتایماد س .16

سته با نهادها دو تی و غیردو تی از برای راه .17 سازنده در بارة جندر، بهرهمانانداختن گفتبرگزارکردن پیوندهای بای گیری های 
 های باهمی؛کاریمند و کارآمد و همهای ارزشدوجانبه از مشوره

 های زنان؛شدن نیازمندیسازی تساوی جندر و برآوردهمؤثر در راه فراهمهای دادن مشوره .18

های ویژه، امن و محفوظ ها، مکاننمودن تستتهیالت برای کارمندان و محصتتالن زن، برای نمونه ایماد کودکستتتانفراهم .19
 فرهای کوتاه مدت و ...؛اندازی سیرهای علمی و سوآمد به پوهنتون، راههای ترانسپورتی در رفتتفریح و ورزش، سهو ت

 پذیر باشد؛ها در صورتی که پهلوی قانونی داشته و امکانها، بررسی و رفی دشواریدریافت شکایت .20

 ها؛گی آنهای با ندهسازی زمینهشناسایی استادان، کارمندان و محصالن نخبة زن و فراهم .21
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سیمنارها و کارگاهها، کنفرانسبرگزاری همای  .22 سب دهیهای آگاهیها،  سان روز زن، روز مادر و جندر، به ویژه به منا های ب
 ...؛ 

هایی در پیوند با منی آزار و اذیت زنان و استراتیژی جندر و نیز برنامة تطبیقی جندر پوهنتون ها و کارشیوهپی افگندن الیحه  .23
 برای استادان و کارمندان زن؛

 دهی پوهنتون؛کاری با مرکز مشورههم .24

یافتن زنان در مدیریت و مما س شتتتوراهای پوهنتون و فراچشتتتم داشتتتتن تستتتاوی حقوق و ای راهههموارستتتازی زمینه .25
 های فردی.آفرینی بر بنیاد توانایینق 

 

 جندر طب معالجویهای کمیتة تدویر جلسه -مادة ششم     
 بار )در آغاز هفتة پایانی هر ماه(؛های عادی در هر ماه یکبرگزاری جلسه .1

 نهاد دو ثلث اع ای کمیته؛کمیته و یا پی  آمرفوق ا عاده هنگام نیاز با تصمیم های تدویر جلسه .2

 ها بر بنیاد ح ور دو ثلث اع ا؛نصاب تدویر جلسه .3

 های کمیته به اکثریت آرای اع ای حاضر در جلسه؛تأیید تصیم .4

 عدم ح ور اع ا؛وار از برای تعیین ح ور و ها و داشتن حاضری جسلهبودن ح ور اع ا در همة جلسهمکلف .5

 شود(.چون ابزار نظارتی نیز بهره برده میها )از این کتاب همهای کمیته در کتاب ثبت جلسهدرج همة تصمیم .6

یابد، از کمیته اخراج و به شورای ها ح ور نمیدرپی به جلسههرگاه یکی از اع ای کمیته سه جلسة پی (:3یادداشت )

 شود.علمی پوهیحی معرفی می
 

 جندر طب معالجوینظارت از کارکرد کمیتة  -ة هفتمماد     
های بر کارکردهای و تصتتمیم پوهنحی طب و ریس کمیته مرکزیو رهیس  پوهنحی داشتتتن حق نظارت شتتورای علمی .1

 ها؛های آن از سوی آنهکارشیو کمیته جندرو

 ؛کمیته به ریاست پوهنحی طب وجندر مرکزیوار وار و ربیفرستادن گزارش ماه .2

 .پوهنحیداشتن گزارش گسترده از کارکردهای ساالنة کمیته به شورای علمی گسیل .3

 جندر یتهگیری اعضا از کمشرایط کناره -مادة هشتم
 کردن ع و تازه از سوی پوهنحی؛معرفی .1

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

 شده؛نداشتن کارآیی الزم ع و معرفی .3

 ناشده.ینیبدادهای پی پدیدآمدن روی .4

 

 جندرپوهنحی طبروش ارزیابی کارکردهای کمیتة  -مادة نهم
گی گونهاز چه نامهجویان پوهنتون غا ب به وستیلة فرستتادن پرست های استتادان و دان آوردن دیدگاهبه دستت .1

 اجراآت جندر؛

 ؛ساالنة آنهای و بررسی گزارش جندرگی اجراآت کمیتة گونهاز چه پوهنحیارزیابی ساالنة رهیس  .2
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 ؛وار آنهای ربیو بررسی گزارش ریس پوهنحی طبارزیابی  .3

وگو در بارة از ستتتوی مستتتؤول کمیته به شتتتورای علمی پوهنحی  گفت جندر فرستتتتادن گزارش کارکرد کمیته .4
 کارهای مشخم در این راستا؛اجراآت در این شورا و ارایة راه سودبخشی

خورد، هایی که در این راستا به چشم میدر بارة انکشاف جندر ویا کوتاهیهای شورای علمی پوهنتون ابالغ تصمیم .5
 ها به تطبیق و تصحیح امور جندر؛گردانیدن آناز سوی کمیتة مرکزی به مراجی مربوط و مکلف

 های جندر به آمریت جندر مقام محترم وزارت تحصیالت عا ی.داشتن گزارش مفصل و پالن عملیاتی کمیتهگسیل .6

 

 

 های کمیتة جندر پوهنحیوظایف و صالحیت -دهممادة     
 گی به مشکالت وابسته به جندر در سطح پوهنحی؛رسیده .1

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

ه کمیتة مرکزی جندر، از های استادان و محصالن به ریاست پوهنحی و در صورت نیاز بها و شکایتارسال گزارش دشواری .3
 ها؛گی و بررسی آنبرای رسیده

 انمام هرگونه فعا یت و خدمات حقوقی مماز در راه تأمین عدا ت و تساوی جنسیتی در پرتو اهداف ویژه و مشخم؛ .4

 گردد؛ هایی که در پیوند با جندر؛ برگزار میها، سمینارها و کنفرانسگیری فعال در همای اشتراک و سهم .5

خدمات مشاورة حقوقی و ارشادی به گونة مستمر و موردی به همة اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به گونة مستقیم و ارایة  .6
 نامستقیم؛

 های کارآموزی برای محصالن پوهنحی؛برگزاری دوره  .7

 سازی جندر؛ سازی/شاملمندسازی و ایفای نق  جندر و جریانیافتن به توانهای دستسنمیدن راه .8

 های ویژه و عملی؛یریزها از برای برنامههای جندر و تحلیل آندیدرک نیازمن .9

 وار و ساالنه به ریاست پوهنحی و کمیتة مرکزی جندر.وار، ربیارایة گزارش ماه .10

 

    

. 

رس های خود را به موقع به دستهایی که گزارشهای برخورد با کمیتهشیوه -زدهمیامادة 

 گذارند:نمی
 توصیه؛ .1

 اخطار .2

 معرفی به شورای علمی پوهنحی؛  .3

 معرفی به شورای علمی پوهنتون. .4
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 هاتعدیل در کارشیوة کمیته  -دهمزادومادة 
 نهاد دو ثلث اع ا؛ها بر بنیاد پی تعدیل یا تعدیل .1

 .پوهنحی طبو رهیس  پوهنحیها پس از تأیید شورای علمی شدن تعدیل یا تعدیلاجرایی .2

 

  انفاذ -زدهمسیمادة      
 ؛پوهنحی ی علمیایادداشت، پس از تأیید شور 3ماده و  13شدن این کارشیوه در اجرایی .1

 های مربوط.و ارجام آن به بخ  پوهنحیتوشیح کارشیوه توسط رهیس .2

      

 

 غا ب تأیید گردید.نحی طب پوهنتون شورای علمی پوه  /     /             این کارشیوه در جلسة مورخ 

 

 

 


