
 طرزالعمل کمیتة نظم و دسپلین و سمع شکایات پوهنتون غالب

 

 مقدمه
اند، که تسسساح  الرهله و کاقملکاالرین مراکز آموزش راحق و ها و مؤسسستسساص الت سسلیص راحق قت عالا  راحقپوهنتون

وسسفویایق پروتش نتسسج اوان کرسسوت تا هه رددش قاوسسته و متددد اند الا نلروّ مت  سسه  و دررش تا قت تاسسستاّ الوسسسده و 
 ااتمارق، یرهنگق، مدیریتق و اقت اقّ کروت الادیم اامده نمایند.

ّ دویش، متؤوحل  قاتند که قت پدلوّ الدتیس و آمودتن رلوم آهنگ اامدهاویان هه رنوان قرر پلشاستاقان و قانش
 هاّ ساحم ااتمارق نلز هاوند.ال  ه ق، الراتزقهندة و  ل 

ها و هاّ وسس  سسل  رلمق، یفق از احزاماص اسسساسسسق قت متلط پوهنتون سسهترای  نظم قت متلط رلمق و عفظ وسساد
دوتقن توق. هرگونه تیتاتّ که هارث ادتیل نظام رلمق، ناض عاوق قیگران و هرهممؤستاص الت لیص راحق هه ومات مق

قرال مرالفران آن ال املم  امنل  گرقق، غلر قاهج قرول و مغایر یلتفة واوقّ و تساح  این نداقها مق هاود که حزوماً هاید قت
قات هاّ رلمق هارث ددوسسهتیتاتّکه دیف اایقاز آن  ادّ و متناسسسد قت مباها  ها مارتاص و حوایم مرهوا اال اگ گرقق.

ضواهط رلمق موتق اعترام و ارتماق اامده تا موتق وک و الرقید قرات مقهاّ رلمق و متلفق مقودن اتزش قهند، گرقند و 
 توق.ها هه ومات مقناپذیر پوهنتونچنلن مواتق، یفق از الددهداص ان راف هردوتق ادهّ ها

و متناسسسد هه ع م ال لا اتالفاهق و  هاانرالأملنق مرهوا هه ال لفاص رلمق این طرزاحدمج، که هدد از هرتسسسق همه الداهلر
وفاهق و الددد صلة  وامج الو ووق،  وق از آن مق  صوتص آثات نا نامة کترق، ادبات کترق، ادراج موق ، ادراج قایمق و  قت 

ضایق مدریق مق -اتالفاب ارم ریوش هر اال اگ الداهلر الأملنق  سماً هه نداقهاّ ردحق و ق ضراطق  ت تائج ان گرقق. هناهر این م
هه ردم ترای  نظم رلمق و ناض اصسسول و ضسسواهط وسسنادته وسسدش قت متلط پوهنتون، قت چداتچوب این طرزاحدمج مرهوا 

 ووق. النظلم مق

 فصل اول

 مبنا

 مادة اول

 مةنااسسساح« ۴۳»هه اسسساح عفم ماقة  هر مرناّ الیتة نظم و قسسسیللن وزاتص الت سسلیص راحق و این طرزاحدمج 
انترایاص  و هاال بقاز  الوگلرّ منظم و هه طوت راقّ و پوهنتونالت سسسللق  هاّ کاتّ ویداحل  ةغاحد هه منظوت اقام

 اس . وضع گرقیدش هاّ اقاتّ و رلمق پوهنتونیداحل  و هااعتماحق قت اریان کات
 

 اصطالحات

 مادة دوم

 اصلبیعاص گیج قت این طرزاحدمج موتق الواه قرات گریته اس :

سپلین: اسسس  مترسسفج از ارضسساّ مرسس   که قت این طرزاحدمج ال سسریم گرقیدش و و لفة یقکملته کمیتة نظم و د

 ها تا هه قوش قاتند.گق هه المام ال لفاص و ال بقتسلدش



غایر مارتشکرقاتهایق های علمی:تخطی فه م ند، هل ندات رة ازایق  که ان ند  راحق  و ا ها و حوایم وزاتص الت سسسلیص 

 هاوند.هاّ پوهنتون غاحد مقطرزاحدمج

هاّ پوهنتون و حوایم وزاتص الت سسسلیص راحق  و طرزاحدمج اهارماحق که هم انرة ازایق قاتق و هم مغایر مارتش جرم:

 هاوند.غاحد مق

 ووق.اند که هراّ ایراق مت لها قت نظر گریته مقمؤیداص الأقیرق تنبیهات:

 

 اهداف

 ومسمادة 

 اهداف این طرزاحدمج قرات زیر اس :
 یضاّ ساحم و آتام رلمق هراّ کاتمندان، استاقان و مت ین قت سبم پوهنتون؛الأملن  .1

 قیگر؛آملز مت ین، کاتمندان و استاقان قت هراهر یکاعترامق و هردوتقهاّ الوهلنگلرّ از هقالو .2
 قت متلط پوهنتون؛، کاتمندان و استاقان مت ین رلمقکاتانه و ضد هاّ ال ریدالوگلرّ از یداحل  .۳
و رلمق قت  ، اسسسیمقهاّ ملقاز هر نوع کرقات و گفتات ناوسسق از ادیق سسسوب و هردوتقهاّ دیف اتزش الوگلرّ .۴

 متلط پوهنتون؛

 ؛ووندمقنظمق و ادیل متلط ساحم و یضاّ آتام پوهنتون که مواد ای اق هقو سایر ایراقّ  وناسایق مت ین .5

که ها اهداف رلمق وزاتص متترم الت سسلیص راحق و  هایق، سسسلاسسسق و سسسایر یداحل هاّ عزهقگلرّ از یداحل الو .6
 پوهنتون غاحد منایق هاود؛

زقن هردوتق ادّ و الدللن مؤیداص و الداهلر الأملنق، قسیللنق و الأقیرق هراّ مت ین و کاتمندانق که من ر هه هرهم .7
 ووند؛نظم و قسیللن مق

 هردوتق راقالنه ها مت لفان و استماع ررایض و وفایاص وان؛ .8

 ، استاقان و سایر کاتمندان قت مباها  ها این طرزاحدمج.گق هه موقع هه وفایاص مت ینتسلدش .9

 

 های محصالنمکلّفیت

 مادة چهارم

سیللن قت  اد  الأملن نظم و مت ین غاحد مفلفل  قاتند الا قت وته و الزم تا الواه متلط پوهنتونق  مواتق مرذول قا
 ترای  نمایند: آالق تا اداً

 پوهنتون؛ن اسایر منتوه قت هراهر استاقان، مت ین، اقاتش و آملزالوهلنارمال  و قاعترام نوع هق از هرقاتّ دوق .1

 امدق(؛قستهصوتص انفراقّ یا ه ه)غلاه  مفرت هدون رذت مداول غلر عاضرّ و  از دوققاتّ .2
وتن  .۳ سلتهدوققاتّ از قا سایج ااتعه یا هر نوع ا ساعهمتلط پوهنتون و قت اثناّ ان ام قت  و وّ مرهوا کاتهاّ 

 هه پوهنتون؛



رروهاص دوققاتّ .۴ ستدمال م ره احفوحق از ا سوب ادیق و گفتات و گونه هر قمات وآوت، قدانلاص، و ن وق از   کرقات نا
وّ مرهوا هه متلط پوهنتون و قت اثناّ ان ام کاتهاّ سسسساعهمدنوّ قت  هاّ ملق، اسسسسیمق واتزش م احا

 پوهنتون؛
 هاّ رلمق؛نظمق قت یرایند قتح و سایر یداحل و ای اق هق ادیلدوققاتّ از هر نوع  .5

 مغایر ها قوانلن نایذة کروت؛و ة پوهنتون غاحد ناماهداف و اساحها دوققاتّ از اواره و الوزیع اریناص منایق  .6

 سادتمان، صنوف، ال دلزاص و التدلیص پوهنتون؛ترای  اعتلاا  قت استفاقش از  .7
 متلط پوهنتون؛قت قادج  یقو یرقه لاسقهاّ سدوققاتّ از یداحل  .8

 گرقق.مق نظم امتتاناصقت ادیل هر نوع ارماحق که هارث دوققاتّ از  .9

 

 های کارمندانمکلفیت

 پنجممادة 

 هاوند:کلله کاتمندان واغج قت غاحد، ارم از قایمق و قراتقاقّ، مفلا هه ترای  مواتق زیر مق
 قت مباها  ها الیتة و ایا و یا هدایاص آمران مایوق وان؛ودش متولققلق و ایا  ااراّ هه موقع و .1
 طریق؛متوحه ها کمال صداق  و هقااراّ و ایا  .2
  ّ قت ااراآص؛ترای  سلتله مراالد اقات .۳

  ش؛ماراتص اقات قسیللن و ترای  نظم و .۴
  ؛ن هاالالراآمر متتالم و آمر قسااللر و هدایاص اطار  از .5

 کنندگان قت اقاتش؛مرااده کاتان وها المام هم نلک و صملمانههردوتق کاتان و مراادان و ردم الوهلن و التالر هم .6
 ؛ناکاتان و مراادزمان ااراّ کات و هردوتق ها هم قت الزم مندّعوصلهمتان  و  .7

 ؛نپوهنتو الرالر و هلشوفویایق و الوسدة هرچه هه هاّ کاتّ دویش والیش هراّ تود  ریل  .8
 ؛المام مواتق آملز قتنوع هردوتق الد د از هرو ااتناب قوتّ  .9
 ترای  کلله ورایط و مارتاص وضع ودش قت الیتة و ایا و قراتقاق وان. .10

 

 فصل دوم

 تشکیل و ساختار

 ششممادة 

سبم پوهنتون الوگلرّ از هقهه منظوت  غاحد سیللن مرکزّ تا هه  نظمق هه هدف البرلق این طرزاحدمج، کملتة نظم و ق

 نماید.الأسلس مق پوهنځیهاّ یررق تا قت هر و کملته

 مادة هفتم

 هاود: کملتة مرکزّ نظم و قسیللن غاحد مترفج از ارضاّ گیج مق الف(:

 نداق مداون مت ین، هه علث تئلس کملته؛استاقان ها ال رهه، هه پلشاموت مت ین پوهنتون یا یک الن از مداون  .1

 هاّ مرهوطه هه علث ارضا؛پوهنځیتؤساّ  .2



 و منرق الته؛ علث رضوه مت ین ه آمر .۳
 .علث رضوه ه )یک قدتر و یک پتر( مت ین گانشنمایند قو الن از .۴

یابند، باید از اعضای کمیتة نظم ی(: محصالنی که در جلسة کمیتة نظم و دسپلین مرکزی حضور م1یادداشت)

 باشند که موضوع جلسه مربوط به آن است. پوهنځیو دسپلین همان 

شت) سپلین پوهنتون(: ۲یاددا سهولت در کار کمیتة نظم و د سپلین و ، کمیتهبرای ایجاد  های فرعی نظم و د

گی به مشکالت روزانة ها رسیدهگردد. هدف از تشکیل این کمیتهتشکیل می پوهنځیسمع شکایات در سطح هر 

مربوط به نظم و دسپلین، توسط کمیتة نظم  باشد. مسائل و قضایایهای مربوط میپوهنځیمحصالن و کارمندان 

 . گیردگی قرار میمورد رسیده پوهنځیو دسپلین و سمع شکایات 
 

 هشتممادة 

 هاوند:ها قاتاّ ارضاّ گیج مقپوهنځیکملتة نظم و قسیللن یررق 

 هه علث تئلس کملته؛ پوهنځیتئلس  .1

 هه علث منرق کملته. پوهنځیمداون  .2

معاون نداشتتت، یت تن از اعضتتای کمیته به حیش منشتتی کمیته انت ا   پوهنځیکه یادداشتتت: دررتتورتی

 گردد.می

 ها هه علث ارضاّ کملته؛آمران قییاتالمن  .۳
 قو الن از مت ین )یک قدتر و یک پتر( هه علث رضو. .۴

 گردند.های فرعی نظم و دسپلین و سمع شکایات برای یت سال انت ا  میمحصالن عضو کمیتهیادداشت: 

 

 هاوظایف و مسؤولیت

 مادة نهم

 هاود:کملتة نظم و قسیللن پوهنتون غاحد قاتاّ و ایا اساسق گیج مق

 ایتد؛مقها االفاق پوهنځیهاّ رلمق، که قت متلط پوهنتون و گق هه المامق ال لفاص و ال بقتسلدش .1

هاّ یررق نظم و قسسیللن، اانرة ررایض، وسفایاص و سسایر مواتقّ انضسراطق که از ااند کملتههمه هرتسسق .2
 گرقق؛استاقان، کاتمندان و مت ین هه کملته تااع مق

 اال اگ ال املم راقالنه قت اد  الأملن اهداف کملته؛ .۳
 یق.حتانق و منباه اال اگ ال املم هه قوت از هرگونه میعظاص انتق، قومق، مذهرق، .۴

سق همه .5 ضدلله هرت ضوع از راتض و مدرو سد اد  اتایة اانرة مو ص  منا سادتن یر هه طوت کترق و یراهم 
 رلله و سایر او اصق که مدلوماص وان ضروتص هاود. اواهاص و مدلوماص هه راتض و مدروض

 

 برگزاری جلسات

 هم دمادة 

گرقق و ال املم سوم ارضاّ عاضر، قایر مق -عضوتقاو  قو  ها هاپوهنځیهاّ التاص کملتة مرکزّ و کملته .1

 ووق.هر کملته هه اکثری  آتاّ عاضر اال اگ مق



گرقق، التسساص یوق احداقش نظر هه وات هرگزات مقطرق الاویم آن ماش نظم و قسسسیللنهاّ التسساص راقّ کملته .2
 الواند.نلز قایر ودش مق هکملتنلازمندّ و هر اساح پلرنداق تئلس 

رق .۳ ته  من ته تا الت  نظر تئلس ال ته، اانداّ ال س  عد اقج یک توز قرج از الدویر ال ته مفلا ا هر ال
 الراللد و هه ارضاّ کملته اتسال نماید.

 گلرق.مقهه اکثری  آتاّ ارضاب صوتص  نظم و قسیللنال اوید التاص کملتة  .۴

 ووق.مقهاّ التاص قت کتاب کملته ثر  و هه عاضران قت الته تسانلدش همة یل له .5

 

 فصل سوم
 هاانواع تخلفات و مراجع تشخیص و تطبیق احکام تأدیبی آن

 مادة یازدهم: تخلّفات بزرگ

تق، ال اوز از صیع  راب، ادتیح، ال اوز ان هاّ قانونق، قزقّ و قیگر ارمال ارمق، هرعتد موتق، قت ارایمق از اتال
 ووق.یا مت ج(، از امله ال لهفاص هزتگ ومرقش مق نوع انته و انای ، الوسط یفق از منتوهلن ) استاق، کاتمند و

 حکم تأدیبی در مورد تخلّفات بزرگ :هممادة دوازده

ریوش هر مدریق هه مرااع ردحق، از و لفه هه صسسوتص مؤق  عد اکثر الا یک سسسال الدللق و قت موتق مت سسین عد اقج 
 ووق.هراّ یک سمتتر، الت لج وّ هه الأدلر اندادته مق

 هممراجع با صالحیت تشخیص و تطبیق احکام مندرج مادة یازدهم و دوازده مادة سیزدهم:

و ووتاّ  پوهنځیمراع ها صیعل  الر ل  و البرلق اعفام الأقیرق مندتج ماقة یازقهم این طرزاحدمج، ووتاّ رلمق 

 رلمق پوهنتون غاحد مق هاود.
 

 هم: سلوک ضد اجتماعیمادة چهارده

 هاود:واتق زیر مقسلوک ضد ااتمارق قت هرگلرندة م
هاّ رامه و ادتیل مراسسسم و الدرض وسس  سسق، اگی  انتسسق، هق اعترامق، آسسسلد تسسساندن هه ملفل  و قاتایق .1

 هاّ رلمق، ااتمارق و یرهنگق؛هرنامه

تل  وّ موتق  .2 س  که یرق تا هه قحلج ان تق قت هرگلرندة هر گونه گفتات و کرقات داتج از ررف و نزاک  ا اگی  ان
 و قت عد ال اوز انتق ماقة پن م قانون منع درون  رلله زنان نرسد. الدرض قرات قهد

سایج پوهنتون  .۳ ستفاقة هدون م وهز از امفاناص و و سناق الانلنق و یا ا تان از اعفام مندتج ا ال بهق یا ردم البرلق یف
 غاحد؛

 ادتیل و هرهم زقن توند الدتیس، التالق، مدیری ، نظم اقاتّ و ااتمارق؛ .۴

 هه قیگران و یا هر رملق که هارث؛الددید آوتقن یرات  .5

 اّ؛اّ، مذهرق و یرقهقامن زقن هه الد راص قومق، زهانق، منباه .6

هاّ غلر آوت و دبرناک، قمات و هازّیروش، استفاقش و یا عمج و ناج مواق م دت، مرروهاص احفوحق و سایر مواق نره .7
 قانونق قت عریم پوهنتون غاحد؛



زا، انف اتّ و یا قاوتن وسللة که هتواند هه علث اسلته هه کات گریته اق آالشعمج، یروش و پ ش هر نوع سیح، مو .8
 ووق و یا هر چلز دبرناک که قانوناً ممنوع ارین ودش هاود، قت عریم پوهنتون غاحد؛

تئوالن امنلتق و هق .9 ستوتهاّ م هاّ غلر م از پروایق قت تانندگق و الوقا قت اایگاشسرپلچق رمدّ و آگاهانه از ق
 ریم پوهنتون غاحد؛قت ع

 عاضر ودن قت متلط اکاقملک قت عاح  متتق و نره؛ .10

هاّ ااتمارق ها اسسستفاقش از الفناحو ّ ایترا، الددید، اگی  انتسسق و سسسایر ارمال مندتج قت این ماقش از طریق وسسرفه .11
صوتص انفات س ، اما قت  رمول اعفام این ماقش ا ضاّ م ازّ، م متدم از  مدتن اطیراص و اتالراطاص احفترونلفق ی

صریا مباهق اعفام پلش سام آن اعراز هلنقآن  صت  و  سق گرقیدش و  سایررّ هرت ودش قت قانون مراتزش ها ارایم 
 گرقق.مق

 

 احکام تأدیبی در مورد سلوک ضد اجتماعی: هممادة پانزده

ماقة چداتقش ادّ هوقن و الفرات آنهم این طرزمت لها عتسسسد اعوال قت  ها میعظة ال لها  ید  احدمج   الأق قرات زیر 
 گرقق:مق

وسسوند، کرسسوت ارم متتسسوب مق –ازامله قانون مراتزش ها ارایم سسسایررّ  –ال لهفاالق که هر عتسسد قوانلن ازایق  .1
 گرقق.احدمج مقهم این طرزهم و سلزقشمرمول عفم ماقة قوازقش

 گرقق.احدمج الأقید مقمت لها قت سایر مواتق طرق ماقة هلت  و قوم این طرز .2
 

 تخلّفات اکادمیک :همشانزدمادة 

 گیج: قسوب استفاقش از آثات رلمق و یفرّ قیگران، مانند؛ ناج همه یا یک ه ش از آثات قیگران هه نام دوق قت موات .1

 الأحلا و الدلة کتاب و مواق قتسق هدون اتایة مراع؛ .أ

 ها قوتش حلتانس؛مونوگراف .ب

 اللزح قوتة ماسترّ؛ .ص

 تساحة قوتة قکترا؛ .ث

 نووتن مااالص؛ .ج

 گق.ان ام و ایا دانه .ح

ها و یا هدون مدریق منرع و یا ال رف قت امیص و آن ها و ال اتب قیگران هدون ادذ ااازةاستدمال نظریاص، مففوتش .2
 رراتاص قیگران؛

 اتایة اع ائله و مدلوماص غلر ققلق و سادتگق از نتایج التالااص رلمق و و ایا سیرقش ودة رلمق؛ .۳

قت نتایج امتتاناص، ال رهف قت اسناق تسمق، الددیج یا الردیج نمراص مضاملن، کاهش  اللفقکاتّ و عقهر نوع سادته .۴
صوتص ق دّ، ستفاقش  یا ایزایش نمراص هه  تد امتلاز و ا سایر ارماحق که غرض ک تئوحلن و  ضاّ م ادج قت ام

 ؛توندنامرروع هه کات مق

 و متایج پوهنتون. مداتک ادج اسناق، اغفال، الالد و یا استفاقش هدون م وهز از اسناق، .5

 ؛یراهم سادتن زملنة ناج قت اریان امتتان هه هر وسللة ممفن .6



 ؛عضوت قت امتتان هه روض و   قیگر و یا ااازش قاقن و   روضق قت امتتان .7

صرف مرهوا هه پوهنتون و  .8 سایج کمیلوالرّ و احفترونلفق غرض تاش یایتن هه مدلوماالق که  ستفاقش غلر قانونق از و ا

 ؛گرققن مقیا یک و   مدل

سای  .9 سایج الفناحو ّ مدلوماالق مرهوا هه پوهنتون، مانند وتوق هه  ستفاقش از امفاناص و و هاّ مرتذل و مغایر سوب ا
 ها.آن وئون اسیمق و یرهنگق و یا ای اق و اوارة

 

 احکام تأدیبی مربوط به تخلّفات اکادمیک :هممادة هفده

 گرقق:هلنق مقاحدمج هه الراللد گیج پلشهم این طرزماقة وانزقشم ازاص مرهوا هه ال لهفاص اکاقملک مندتج 
توب مق .1 روت و قوانلن نایذة قیگر ارم مت رمول ماقشال لهفاالق که هه مواد قانون ازاّ ک هم و هاّ یازقشگرقق م

 ؛گرققاحدمج مقهم این طرزقوازقش

تاتص هه ایراق عالاق و عفمق مق .2 تاتص هوقش و  گرقق،ال لهفاالق که مواد واتق آمدن د تتتق ارران د ضرت م مت

هاوسسد، متضسسرت مباهق اعفام قوانلن نایذة کرسسوت هه مرااع ردحق و قضسسایق، عق مت لها مفلا هه ارران آن مق
 ؛قاقدواهق قاتق

فاص غلر ارمق ریوش هر البرلق عفم هند قوم این ماقش قت موتق آن، طرق ماقة  هلتسسس  و قوم این طرز .۳ احدمج، ال له

 ؛گرقندیا پوهنتون الأقید مق پوهنځیمق الوسط ووتاّ رل
 

 فصل چهارم
 گیروند رسیده

 شودهم: حاالتی که یک قضیه به کمیتة نظم و دسپلین راجع میهجدمادة 

 وفایاص متتالم استاقان یا کاتمندان از مت ج؛ .1

 وفای  متتالم مت ج یا مت ین از مت ج یا مت ین داطق؛ .2

 کاتمندان پوهنتون و اتائة گزاتش هه کملتة نظم و قسیللن؛مراهدش رلنق ال بق از طریق یفق از  .۳

 هاّ امنلتق و گزاتش آن هه کملته؛ثر  واقدة قسیللنق از طریق کمرش .۴

 وفای  از کاتمندان و استاقان. .5
 

 هم: مراحل بعد از ارجاع قضیه به کمیتة نظم و دسپلیننوزدمادة 

اانره نموقش و عد گرقید، کملتة نظم و قسیللن موضوع تا هرتسق همهکه قضله هه کملتة نظم و قسیللن تااع هدد از این
 گرقق.اکثر سه توز هدد از تااع ودن قضله هه این کملته، الته قایر مق

 

 هافیصله :بیستممادة 

و  الیتة نظم و قسیللن وزاتص الت لیص راحق و کملتة نظم قسیللن هدد از غوت همه اانره، یل لة دوق تا ها قت نظرقا
 نماید:این طرزاحدمج هه وفج گیج اال اگ مق



قتدواس  دوق  پوهنځیالواند احق مدص سه توز پس از اهیغ یل لة کملتة نظم و قسیللن و   متفوم ودش مق الف(:

 ثر  نماید. پوهنځیات هه کملتة نظم و قسیللن 

الواند الا قش توز هاوسسد مقوسس   متفوم وسسدش هرگاش هه یل سسلة کملتة نظم و قسسسیللن مرکزّ قنار  نداوسسته  (: 

 گق نماید.دواهق کند. پوهنتون مفلا اس  الا مدص هلت  توز، پس از ادذ قتدواس  ال دید نظر هه موضوع تسلدشاستلناف
ستلناف سیللن پس از ا و : یل له کملتة نظم و ق صوتالقیاققا ووتاّ رلمق قرات گلرق، قبدق و اارایق دواهق، قت  که موتق الأیلد 

 هاود.مق
 

 یکم: جرایموبیستمادة 

ستانق، ادتیح، ال اوز انتق، استفاقة نامرروع از موقا، قزقّ، قتج، سرق  اسناق و اوتاق امتتان، ضرب و ارح، تووش
الواند هارث یتاوق، نرراص کاگب و ارمال ارمق ارماحق اند که هرریوش سیرقن داطق هه مرااع ردحق و قضایق کروت، مق

 ق وّ گرقق.ادراج موقتق و یا قایم
یادداشت: تصویب مجازات در مورد ت لفات ذکر شده از طرف شورای علمی مؤسسة تحصیلی مربوط رورت 

 گیرد که آیا اخراج موقتی باشد یا دایمی.می

 

 محصالن بر مؤیدات و تدابیر تأدیبی قابل اعمال دوم:ومادة بیست

 ووق:متناسد هه ودص و دف  ال لا اتالفاهق وان هه الراللد گیج البرلق مق مؤیداص و الداهلر الأقیرق مت ین

 ؛وفاهق الوصلة .1

 الوصلة کترق هدون قتج قت پروندة مت ج؛ .2
 الوصلة کترق و قتج قت پروندة مت ج؛ .۳

 ادبات کترق هدون قتج قت پروندة مت ج؛ .۴

 قتج قت پروندة مت ج؛الذکر کترق و  .5

 ال لا؛ادذ الددد کترق از مت ج مرنق هر ردم الفرات  .6

 الفرات م ازاص قت صوتص الفرات ال لا از ااند داطق؛ .7

 مترومل  از التدلیص پوهنتون؛ .8

 الغللر وق  قتسق مت ج مت لا؛ .9

 وّ کاتمند مت لا؛الغللر موقدل  و لفه .10

 الردیج ااراتّ؛ .11
 هاّ ردحق و قضایق.مدریق هه اتگان .12

 ادراج موق ؛ .1۳

A.  توز قتسق؛ ۳0احا( ادراج یک احق 

B. ادراج یک سمتتر؛ 

C.  یک سال؛ادراج 

D.  سیللن  10ادراج موق  از الت لج احق مدص صیعل  کملتة نظم و ق صیعل   پوهنځیتوز هه  رتر از آن هه  و هل

 هاود.کملتة مرکزّ نظم و قسیللن پوهنتون مق



و ) سیللن 10(: ال ملم مرنق هر ادراج موق  مت ج احق مدص )1یاققا سط کملتة نظم و ق صریاً  پوهنځی( توز، الو قبدق هوقش و 

ّ نظم و قسیللن اتسال مق پوهنځیاد  اطیع هه تیاس   گرقق، ال ملم متذکرش ای اب تسلدگق م دق الوسط کملتة و هه کملتة مرکز

ّ تا نمق  پوهنځیقاتق الا یل لة صاقتة کملتة نظم و قسیللن  رلله، تئلس پوهنتون صیعل  نماید؛ احرته قت صوتص وفای  متفوممرکز

 تق ال دید نظر قرات قهد.تا مو

ّ نظم و قسسسیللن ( توز، که الوسسسط کملته10(: المام ال سساملم ادراج زیاق الر از )2یاققاوسس ) وسسوق، از طریق ها گریته مقپوهنځیها

س   سال گرقیدش و هدد از ال ملم کملتة مرکزّ، البرلق  پوهنځیتیا سیللن مرکزّ ات سرع وق  ممفن هه کملتة نظم و ق مرهوطه قت ا

 .گرققمق

مرهوا قرائ   پوهنځی(: ال سسساملم قاهج البرلق قت کتاب مرهوطه ثر ، قت اطیرلة اداگانه النظلم و قت المام صسسسنوف ۳یاققاوسسس )

 گرقق. گرقیدش، ریوالاً قت ال تة اریناص نلز ن د مق

ووتاّ رلمق پوهنتون مق :انفکاک دایمی .1۴ صیعل   ود، که غرض ندایق ال ملم هه انففاک قایمق از  ودن هه ها

 گرقق.تیاس  اموت مت ین د وصق وزاتص متترم الت لیص راحق، اتسال مق

 هاود: ودش زیان و ضرت ای اق هه من ر ال لا که مواتقّ قت مت ج از دتاتاص قتیای  .15

سارة  شت: تعیین میزان جبران خ سط معاونیت یاددا سه نفر که تو شکل از  سط هیئت مت وارده تو

 گردد.شوند، تثبیت میاداری پوهنتون انت ا  می

ضر هه الف(:  ود و عا وته ها ضرت واتقش قنار  قا ضای  کاملش هه مادات ارران  ضرت ها ت و  ق واتق کنندة  هرگاش 

 هلئ  هه مداونل  اقاتّ غاحد التللم قاقش مق ووق. پرقاد  مرلغ قاهج ارران ناداً عاضر هاود، پول متذکرش تسماً از طریق

سلد (:  ود، موضوع اد  ت تاتة واتقش نرا ضر هه پرقاد  ارران د ضرت، عا و   واتقکنندة  گق هه نداقهاّ شهرگاش 

 گرقق.  ردحق و قضایق متول مق
گردیده  توضیح« 1»دسپلینی، با توجه به شدت آن، در ضمیمة شماره  یادداشت: مؤیدات و مجازات

 است.

 فصل پنجم
 احکام نهایی

 : موارد متفرقهسوموبیستمادة 

 ووق.قت صوتص واوق هر نوع اهدام قت این طرزاحدمج، هه الیتة نظم و قسیللن وزاتص الت لیص راحق مرااده مق

 هاتبصره

ها و پوهنځیهاّ نظم و قسسسیللن قت د سسوم مت سسین مت لا الندا از طریق کملته صسسدوت اعفام انضسسراطق .1

هاّ نظم و قسیللن م از گلرق و سایر نداقها از قت ماام ااراّ اعفام صاقتش از سوّ کملتهپوهنتون صوتص مق
 هاوند.هه صدوت یا ااراّ مفاق هلچ یک از النرلداص انظراطق نمق

هاّ انضسراطق م از هه ل امنل  و م سونل  مت سین، ارضسا و کاتکنان کملتههاّ قینق و اصسوهر اسساح آموزش .1
تس قت زندش صق مت ین نروقش و مو ا اند کلله اطیراص مرهوا هه ال لا مت ین تا مترمانه ال  گق د و

 اللاق نموقش و از ایراّ آن هه از قت مواتق ضروتّ و قانونق که قتح رررالق ووق هه قیگران، دوققاتّ نمایند.
ها و مؤیداالق که قت این الیته اقامه نرسسدش اند، عتسسد صسسواهدید وسسوتاّ رلمق پوهنتون مبرح و ال لفاص، ال بق .2

 گرقق.ال املم ماتضق اال اگ مق

 



 چهارم: انفاذوبیستمادة 

 غاحد نایذ اس . ووتاّ رلمقیلد أپس از ال قت پنج ی ج و هلت  و چدات ماقش این طرزاحدمج
 
 

 مجازاتجدول نوع تخلفات و 

 نوع م ازاص نوع ال لا یا ارم شماره نوع
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 اتالفاب ارم انای  یا انته 1
ضمن مدریسق مرالفسد هسه ندساق هساّ رسدحق و 
قضسسایق هرگسسساش هسسسه عفسسسم قبدسسسق متسسساکم 

 متفوم هه م ازاص گرقق، هه ادراج قایمق؛

 اتالفاب ارم قراع  2
هسساّ رسسدحق و ضسسمن مدریسسق مرالفسسد هسسه نداق

ادسراج موقس  یسک هفتسه احسق سسسه قضسایق هسه 
 هفته؛

ی
اع
تم
اج
د 
ض
ک 
لو
س

 

1 

الدسسرض و  سسق، اگیسس  انتسسق، هتهسساکق، 
هسساّ تسسسانلدن هسسه ملفلسس  و قاتایقآسلد

هاّ پوهنتسسون و ادسستیل مراسسسم و هرنامسسه
 رلمق سس ااتمارق و یرهنگق؛

 ادراج موقتق احق سه هفته؛

2 

هسسا، حسسوایم، قسسوانلن و ال بسسق از طرزاحدمج
پوهنتسسسون یسسسا وزاتص  ماسسسرتاص قادلسسسق

الت سلیص رساحق یسا اسستفاقة هسدون م سسوز 
 از امفاناص و وسایج پوهنتون؛

 ادراج موقتق احق سه هفته؛

۳ 
ادسسستیل قت اریسسسان السسسدتیس، التالسسسق، 

 مدیری  و نظم اقاتّ؛
 ادراج موقتق احق سه هفته؛

۴ 

الددید و ارمال یرسات هسه قیگسران قت سساعة 
 پوهنتسسون و یسسا هسسر رملسسق کسسه هارسسث هسسه
دبسسر انسسدادتن سسسیم  یزیفسسق و توانسسق، 

 امنل  قیگران قت پوهنتون گرقق؛

 ادراج موقتق و یا قایمق.

5 
زقن هسسه الد سسراص قسسومق، زهسسانق و قامسسن
 یق؛یرقه

ادراج موقتق  و مدریسق هسه ندساق هساّ رسدحق و 
 قضایق.

6 

یسسروش، اسسستفاقش و یسسا عمسسج و ناسسج مسسواق 
م سسدت، مرسسروهاص احفسسوحق و یسسا هسسر چلسسز 

هسساّ آوت و دبرنسساک، قمسسات و هسسازّنرسسه
 غلرقانونق قت متلط پوهنتون؛

ضمن ادسراج موقس  یسا قایمسق، هسه ندساق هساّ 
 گرقق.ردحق و قضایق مدریق مق

7 

قاوسستن، عمسسج و ناسسج و پ سسش هسسر نسسوع 
زا، انف ساتّ و یسا قاوستن مسواق آالسش سیح،

هر چلزّ کسه هتوانسد هسه علسث اسسلته هسه 
نساک کسه قانونساً کات توق و یا هسر چلسز دبر

ممنسسوع ارسسین وسسدش هاوسسد، قت متسسلط 
 پوهنتون؛

ضمن ادسراج موقس  یسا قایمسق، هسه ندساق هساّ 
 گرقق.ردحق و قضایق مدریق مق



 نوع م ازاص نوع ال لا یا ارم شماره نوع

8 
گرانسسسسسه و سسسسسسرپلچق از ارمسسسسسال ادیل

تهنموقهسساّ قسسانونق متسسؤوالن پوهنتسسون 
 قت ااراّ و ایا؛

ادسسراج موقسس  و قت صسسوتص الفسسرات هسسه ادسسراج 
 قایمق.

9 

رمسسدّ و آگاهانسسه از قسسستوتهاّ سسسرپلچق 
متسسسؤوالن امنلتسسسق و هسسسق پروایسسسق قت 

هسساّ غلرم سساز تاننسدگق و الوقسسا قت اایگاش
 قت متلط پوهنتون؛

ادسسراج موقسس  و قت صسسوتص الفسسرات هسسه ادسسراج 
 قایمق.

10 
ای سسساق هسسسر گونسسسه ادسسسیل، اغترسسساش و 

نظمسق هسسه صسسوتص یسرقّ و یسسا گروهسسق هق
 قت ساعة پوهنتون؛

تص الفسسرات هسسه ادسسراج ادسسراج موقسس  و قت صسسو
 قایمق.

ت
می
اد
 اک
ت
فا
 ل
ت

 

1 

سسسسوب اسسسستفاقش از آثسسسات رلمسسسق و یفسسسرّ 
مؤحفسسان قیگسسر ماننسسد: ناسسج همسسه یسسا یسسک 
ه ش از آثات قیگران هسه نسام دسوق قت الدلسة 
و سسسسایا دسسسسانگق، نووسسسستن ماسسسساالص، 

هسسساّ هسسسا، اللزحهسسسا، تسسسساحهمونوگراف
ماسسسسترّ و قکتسسسرا و یسسسا الأحلفسسساص کتسسسد 

 قتسق.قتسق و الدلة مواق 

الوصسسسله، ادبسسسات، النزیسسسج تالرسسسه، از سسسسرگلرّ 
پسسرو ش، الرسسدیلق اارسساتّ و یسسا عتسسق ادسسراج 

 موقتق و یا قایمق.
 )ها الواه هه ودص ال لا(

2 

هسسا و ال سساتب اسسستدمال نظریسساص، مففوتش
قیگران هسدون اسستلذان مؤحسا و یسا هسدون 
مدریق و یسا مأدسذ و اسستدمال آن هسا الغللسر 

 امیص و یا رراتاص قیگر.

الوصسسسله، ادبسسسات، النزیسسسج تالرسسسه، از سسسسرگلرّ 
پسسرو ش، الرسسدیلق اارسساتّ و یسسا عتسسق ادسسراج 

 موقتق و یا قایمق.
 )ها الواه هه ودص ال لا(

۳ 
اتائسسة اع سسائله و مدلومسساص غلسسر ققلسسق و 
سسسسادتگق از نتسسسایج التالاسسساص رلمسسسق و 

 ّ آکاقملک؛ودشو ایا سیرقش

الوصسسسله، ادبسسسات، النزیسسسج تالرسسسه، از سسسسرگلرّ 
الرسسدیلق اارسساتّ و یسسا عتسسق ادسسراج پسسرو ش، 

 موقتق و یا قایمق.
 )ها الواه هه ودص ال لا(

۴ 

اللفق کاتّ و الالهسد و عسسقهسر نسوع سسادته
قت نتسسسایج امتتانسسساص، ال سسسرف اسسسسناق 
تسسسسمق، الدسسسدیج و یسسسا الرسسسدیج نمسسسراص 

کرقن کسسسرقن یسسسا اضسسسایهمضسسساملن )کم
کاتّ قت امضسسا متسسؤوالن ق سسدّ( سسسادته

کسسه احقمؤستسساص الت سسللق، و سسسایر ارم
غسسرض کتسسد امتلسساز و اسسستفاقة نامرسسروع 

 توند.هه کات مق

الوصسسسله، ادبسسسات، النزیسسسج تالرسسسه، از سسسسرگلرّ 
پسسرو ش، الرسسدیلق اارسساتّ و یسسا عتسسق ادسسراج 

 موقتق و یا قایمق.
 )ها الواه هه ودص ال لا(

5 

کسساتّ ادسسج اسسسناق، اغفسسال، الالهسسد و یرید
قت اسسسناق و یسسا اسسستفاقة هسسدون م سسوز از 

و وسسسایج پوهنتسسون هسسه اسسسناق، مسسداتک 
 ق د سوب استفاقش از آن؛

الوصسسسله، ادبسسسات، النزیسسسج تالرسسسه، از سسسسرگلرّ 
پسسرو ش، الرسسدیلق اارسساتّ و یسسا عتسسق ادسسراج 

 موقتق و یا قایمق.
 )ها الواه هه ودص ال لا(

6 
هر نوع اقدام و رمسج ناسج از قرلسج الراقحسة 
سواالص هسا قیگسران، قرسج از یسا قت اریسان 

الوصسسله، ادبسسسات، الاللسسج نمسسسرش، مترملسسس  از 
 کریدص همان مضمون.



 نوع م ازاص نوع ال لا یا ارم شماره نوع

و پندسسانق امتتسسان و یسسا انتاسسال سسسرّ 
وسسسایج ال نلفسسق و م سساهراالق و نرسسراالق 

 غرض ناج کرقن هه و   قیگر.

7 
عضسسوت قت امتتسسان هسسه رسسوض وسس   
قیگسسر و یسسا ااسسازش قاقن هسسه وسس   قیگسسر 

 الا هه روض کس قیگر امتتان هدهد.

الرسدیلق اارساتّ و یسا عتسق ادسراج مسوقتق و یسا 
 قایمق.

8 

استفاقش غلسر قسانونق از وسسایج کمیلسوالرّ 
و احفترونلفسسسق غسسسرض تاش یسسسایتن هسسسه 
مدلوماالق کسه صسرف مرهسوا هسه پوهنتسون 

 و یا یک و   مدلن ملگرقق.

ادبات، النزیسج تالرسه و یسا عتسق ادسراج مسوقتق و 
 یا قایمق.

9 

سسسسؤ اسسسسستفاقش از امفانسسسساص و وسسسسسایج 
الفنوحو ّ مدلومساالق مرهسوا هسه پوهنتسون 

هاّ مرتسسذل از قرلسسج قسترسسسق هسسه سسسای 
و مغسسایر وسسؤوناص اسسسیمق و یرهنگسسق و 

 یا ای اق و اوارة آندا.

ادبات، النزیج تالرسه، الرسدیلق اارساتّ و یسا عتسق 
 ادراج موقتق و یا قایمق
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