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 مقدمه

 اول: مبناماده 

  جاا  حااآزادی حا  طبیعاای انساان اساات  ایا     » افغانسااتان قاانون اساساای  ماااده بیسات و رمااار   برمبناای 

و کرامات انساان    آزادی .نادارد  حادودی   گاردد  مای  تنظای   قاانون  توسا   کاه  عاماه  مصاال   و  آزادی دیگران

 ادهمااو   «باشااد ماای مكلاا  انسااان کراماات و آزادی حمایاات و  دولاات بااه احتاارا  اساات  ونمصاا   از تعاار 

هاا و   ی روشآزادی اکادمیاک ارایاآ آزاد نظریاات علمای برمبناا     »کاه:   قاانون تحصایالت عاالی    11سو   بناد  

بااه  دانشااگاهی آتمااا  اعیااای جامعاا باارایآزادی پوهنتااونی  «باشااد معیارهااای علماای پتیرفتااه شااده ماای

کااه  یااینااهیدر هاار زم یاایباادون هااین گونااه مداخلااه کااه بتواننااد اساات داده شااده صااورت فااردی و گروهاای

  یاایواهمااه بپردازنااد و در نمایاات باادون هااین هااای اکادمیااکو فعالیااتعالقااه دارنااد بااه تحقیاا  و م العااه 

کاادر   کاه ایا  رای با ؛ از همای  رو   قارار دهناد   و در اختیاار جامعاه   کنناد خود را منتشار   پژوهشآزادانه نتایج 

ر دبااا  گردنااد ایاا  طرزالعماال   مناادهااای آن بمااره  ادیجویااان از محاای  اکادمیااک و آز  علماای و دانااش 

 ید گردتنظی  و ترتیب  اسالمی و ملی هایارزشنظرداشت 
 

 :کادر علمی دانشگاهی هایآزادی :دو ماده 

 ؛در پژوهش و تحقی  نبود محدویت فكری .1

 ؛اکادمیک ملی و بی  المللی هایسازمانبا نماد و  برقراری ارتباط آزادانه .2

 ؛قررات  لوای  و مپداگوژیكی با در نظرداشت معیارهای پتیرفته شده موزشآزادی در تدریس و آ .3

 ؛با در نظرگرفت  مفردات م روحه درسی و آموزشی هایبرنامهگ ینش زادی درآ .4

 ؛های اسالمی و ملیتحقی  با درنظرداشت ارزش هایدریافتها از واقعیتبیان حقای  و  و آزادی .5

 دیاجتماااعی  سیاساای  فرهنگاای و اقتصااا   هااایساااختاریکشاایدن نقااد و بااه رااالش  داشاات  آزادی .6

 ؛های وزارت تحصیالت عالی م اب  به قانون و طرزالعمل

 ؛دانشگاه در استقالل عمل سازمانیداشت   .7

 ؛در مسایل دانشی هاگیریجمتورزانه و به دور از داشت  نگاه اندیشه .8

 ؛تدریس هایروشاز  استفادهدر  عد  محدودیت استاد .9

 ؛درسی برنامآ و بررسی اکادمیک استادان در تعری آزادی    1۰

  ؛صن  ةآزادی علمی در ادار   11

 ؛ی و قانون تحصیالت عالیبا درنظرداشت قانون اساس ها و نتایج تحقی بیان یافته زادی در ارائآآ   12

 ؛در جامعه دانش گسترشتالش برای    13

 ؛برای حل مسائل فكری کوششآزادی و    14

 ؛فت  ارزشمای ملیبا درنظرگر های نوها و پرسشایدهآزادی شجاعت و جسارت برای طرح    15



 ؛دانشگاه مفرداتمن ب  بر  یسدر آبرنام آمیآزادی در ت   16

 ؛هاآن ههای دانشجویان و تعیی  نمرارزیابی آموختهادی در آز   17

   ؛نظریات به طور آزاد و عد  خود سانسوری ها و ارائآاشتراک در کمیته   18

  ؛مواد درسی برای میمون یا میامی  مربوط آتمی   19

  ؛دهنده یا اشتراک کنندهمحافل علمی به حیث بیانیهها و سایر اشتراک درکنفرانس   2۰

  ؛ا و شورا هاهاشتراک فعال در کمیته   21

  ؛هسسؤدر علمی یا دانشمندان بیرون از مهای علمی اعیای کاابراز نظر در مورد آثار و فعالیت   22

   اکادمیكیهای فعالیتابتكارات به منظور بمبود  وها طرح آارای   23

 

 :جویان : آزادی علمی دانشماده سو

 ؛با درنظرداشت ارزشمای ملی پژوهش و تحقی  در انتخاب موضوع  یانجوادی دانشآز   1

   ؛ییجودانشمحی   نمودننقد در آزادی   2

  ؛جویانشدان های درسی و آموزشی به وسیلآرنامهامكان گ ینش ب   3

 های نظ  و دسپلی ؛جویان در کمیتهاشتراک دانش   4

 ؛های دانشجوییتأسیس انجم  .5

 استفاده از دیده و نظر محصالن در بخشمای کادری و اداری؛ .6

 ح  اشتراک و اظمار نظر در کمیته ها  و جلسات؛ .7

 های پوهنتون؛ سمی  ساخت  محصالن در ارزیابی .8

وای  و م اااب  بااه لاا آگاااهی از نحااوه ارزیااابی و نتااایج آن حاا  تجدیااد نظاار برپاررااه هااای امتحااان و  .9

 ؛های وزارت تحصیالت عالیطرزالعمل

 ی؛ح  استفاده مساوی از تما  امكانات و تحصیالت آموزشی تعری  شده بدون مسایل تبعیی .1۰

 ؛قیقی و مشارکت در فعالیتمای درسیاشتراک در پروژه های تح .11

 ها میآ پالن استراتیژیک و سایر پالناستفاده از دیدگاه و نظریات محصالن در ت .12

 

 مفاد ای  طرزالعمل سو : پیامدهای عد  رعایت هماد

جا ای   نقا  نمایناد  هاای اکادمیاک را   کاه آزادی  نحاوی  هر به اعیای رهبری  کادر علمی  اداری و محصالن

 شود:برای شان داده میباطی انظ
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 روز؛1۰کسر معاش تا  تخ ی مكرردر صورت -4

 روز از وظیفه  1۰انفكاک موقت تا -5
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