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تحصیالت عالی مؤسساتدر  نظم و دسپلین ةالیح  

 مقدمه

کاه باا اساتعداد تارین جواناان  اناد  آموزشای عاالی و اکادمیاک حاریم هاایتحصیالت عاالی سسات ؤمها و  پوهنتون  

اجتمااعی   سیاسای  خاویش را در ابعااد کشاوردهناد تاا  کشور را برای کسب تخصص و آموزش عالی پرورش می

   د.یریتی به سوی رفاه و ترقی سوق دهمدو  فرهنگی

آماوختن  در پهلاوی تادریس و تاالیت دارناد ومساووخاویش  هنگ جامعهآ و دانشجویان به عنوان قشر پیش استادان   

 سالم اجتماعی نیز باشند. عالی و ها و صفات ویژگی هعلوم تخصصی  تبارز دهند

 هاا ز الزاماات اساسای در محایو پوهنتاوناکادمیک یکی ا رفتارها و  ز ویژگیو محافظت ااکادمیک رعایت نظم    

الل نظاام اکادمیاک  ن اق ح اوق هرگوناه رفتاار کاه باعا  اخااز تاا  رود سسات تحصیالت عالی به شمار میؤو م

 گردد. میتصامیم جدی اتخاذ  هااین گونه رفتاردر قبال عمل آمده و ه جلوگیری بدیگران و امنیت گردد  

 مؤسساات حاریمل شناخته شده در مسایل مربوو به عدم رعایت نظم اکادمیک و ن ق اصو این الزم است که بنابر

ثریاات در تصاامیم ؤهماااهنگی  عاادالت و م  تااا شاافافیتذیااالم مااورد اجاارا قاارار گیاارد  الیحااهیااک بااه شااکل  تحصاایلی

 گردد.ی در چنین موارد جلوگیری ا  از تصامیم سلی ه آمده و وجوده ها ب گیری
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 فصل اول

 تخلفات بزرگ

 مبنا: 

 گردد. قانون تحصیالت عالی وضع می ۶۰ف ره سوم و بند دوم ماده سی از این الیحه به تآ

   اول: ماده

   برحساب ماورد   هاای قاانونی  دزدی و دیگراعماال جرمای الس  تجاوزجنسی  تجاوز از صاالحیت  اختارتشاء  

یااا سسااات تحصاایالت عااالی توسااو یکاای از منسوبینراسااتاد  کارمنااد و ؤدر مه و جنایاات حاادر جرایماای از نااو  جن

تعلیاق و در ماورد یاک ساال  اکثر تااقات حادؤصاورت مه وظیفاه بامراجاع عادلی  از ه معرفی ب رعالوه ب محصل(

محکماه باا  دردر صاورت اثباات جارم شاود.  مایانداختاه خیر أتبه محصالن حد اقل برای یک سمستر تحصیل وی 

قات یاا ؤصاورت مه محکمه بابه خفت و شدت جرم و جزای تعیین شده توسو  صالحیت از وظیفه و تحصیل  نظر

 گردد. اخراج میسسات تحصیالت عالی ؤاز مدایم 

 :دوم ماده

ی و شاورای علمای ځشورای علمی پوهن اولی  ماده درج دیبی منأتشخیص و توبیق احکام تبا صالحیت مرجع    

 .سسه تحصیلی استؤم

 

 فصل دوم

 تحصیالت عالی مؤسساتدر ضد اجتماعی  سلوک

 سوم  ماده

 :دنباش موارد زیر می در برگیرندهضد اجتماعی سلوک       

ای عاماه و اخاتالل مراسام و ها آسیب رسانیدن به ملکیات و دارایای  بی احترامیتعرق شخصی  اذیت جنسی  . 1

 اجتماعی و فرهنگی. -های علمی برنامه

 دلیال جنسایت وی ماوردکاه فارد را باه اسات  کاتو نزا هرگونه گفتار و کردار خارج از عرف در برگیرندهاذیت جنسی . 2

 تعرق قرار دهد و در حد تجاوز جنسی مندرج ماده پنجم قانون منع خشونت علیه زنان نرسد.

ون مجااوز از امکانااات و وسااایل و یااا اسااتفاده باادو عاادم توبیااق یکسااان از احکااام مناادرج اسااناد ت نیناای تخواای . 3

 های تحصیلی.نهاد

 و اجتماعی. نظم اداری   اختالل و برهم زدن تدریس  تح یق  مدیریت. ۴
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امنیاات  و    رواناایتهدیااد و آوردن فشااار بااه دیگااران و یااا هرعملاای کااه باعاا  بااه خورانااداختن سااالمت فزیکاای. ۵

 تحصیلی گردد. مؤسسات شخصی  دیگران در

 ی.ا  و فرقه  مذهبی بات قومی  زبانیدامن زدن به تعص. ۶

آور و خورناااک  قمااار و  نشااهسااایر مااواد مااواد مخاادر  مشااروبات الکااولی و  فااروش  اسااتفاده و یااا حماال و ن اال. 7

 ها. و لیلیهحریم نهاد های تحصیلی  های غیر قانونی در بازی

 وبتواند به حی  اسلحه باه کاار رود  وسیله ای کهنو  سالح  مواد آتشزا  انفجاری و یا داشتن  و پخش هر شرو  فحمل. ۸

 تحصیلی و ادارات. مؤسسات حریمچیز خورناک که قانونام ممنو  اعالن شده باشد  در  یا هر

هاای غیار  ایی در رانندگی و توقف در جایگااهپرو ن امنیتی و بیسرپیچی عمدی و آگاهانه از دستورهای مسووال. 9

 حریم نهاد های تحصیلی.مجاز در 

 نشه.یا و  مستیحالت  در در محیو اکادمیک حاضرشدن. 1۰

باا اسااتفاده از هااای اجتمااعی  منادرج در ایان ماااده از وریاق شابکه   تهدیاد  اذیاات جنسای و ساایر اعمااالءافتارا. 11

در مشاامول احکااام ایاان ماااده اساات  لاایکن اوالعااات و ارتباوااات الکترونیکاای فضااای مجااازی   ماادرن تکنااالوژی

گاردد و بررسای در قاانون مباارزه باا جارایم ساایبری  بینی شاده موابق احکام پیشاز آن صرفام صورت انکار متهم 

   صحت و ث م وی احراز گردد.

  مرچها ماده

تأدیااب  قاارار زیاارآن جاادی بااودن و تکاارار   تخلاافبااا مالحظااه  الیحااهسااوم ایاان  مااادهمتخلااف حسااب احااوال در   

 گردد. می

  شاوند کشاور جارم محساوب مای قاوانین جزایای از جملاه قاانون مباارزه باا جارایم ساایبریتخلفاتی کاه برحساب . 1

 گردد. و دوم این م رره می اول مادهمشمول حکم 

دیبی أکاه حالات تا توصایه  اخواار  تنزیال موقاف  تبادیلیگردد   دیب میأترتیب ذیل تبه موارد متخلف در سایر . 2

   به تصویب شورای علمی موسسه.داشته باشد

 فصل سوم

 سسات تحصیالت عالیؤدر م تخلفات اکادمیکی

  پنجم ماده

 هیا یک بخش از آثار دیگران باه ناام خاود در تهیاو مانند: ن ل همه   دیگرانفکری  سوء استفاده از آثارعلمی و. 1

لیفاات کتاب درسای و أهای ماستری و دکتورا و یاا ت ها  تیزس ها  رساله وظایف خانگی  نوشتن م االت  مونوگراف

 .مرجع آنه یبدون ارا تهیهء مواد درسی

 اساتفادهو  مرجاعو یا بدون معرفی منباع و یاا  آنهاها و تجارب دیگران بدون استیذان  نظریات  مفکوره استعمال. 2

 آن با تغییر جمالت و یا عبارات دیگر.



5 
 

 دقیق و ساختگی از نتایج تح ی ات علمی و وظایف سپرده شده اکادمیک. اراوه احصایه و معلومات غیر .3

 در اسااناد رساامی  تعاادیل و یااا تباادیل نماارات تصاارفدر نتااایج امتحانااات  ساااخته کاااری و حااق تلفاای نااو   هاار .4

کاه   و ساایر اعماالی سساات تحصایلیؤلین مومساوو یدر امضاا جعالمضامینرکم کردن یاا اضاافه کاردن قصادی(  

 روند. کارمیه بکسب امتیاز و استفاده نامشرو   غرق

 تحصیلی. مؤسساتده بدون مجوز از اسناد  مدارک و وسایل ال  ت لب و یا استفاجعل اسناد  اغف.5

 فراهم ساختن زمینه ن ل درجریان امتحان به هروسیله ممکن..6

 امتحان. برای عوضی حضور در امتحان به عوق شخص دیگر و یا اجازه دادن به شخص.7

کاه صارف مرباوو باه  معلومااتن باه استفادهء غیر قاانونی از وساایل کمپیاوتری و الکترونیکای غارق راه یاافت.۸

 گردد. سسه و یا یک شخص معین میمؤ

دسترسای باه مانناد  تحصیالت عاالی مؤسساتلوژی معلوماتی مربوو به اسوء استفاده از امکانات و وسایل تکن.1۰

 آنها. ةیا ایجاد و اشاع اسالمی و فرهنگی و مغایر شوونهای مبتذل و  سایت

  ششم ماده

 گردد. بینی می به ترتیب ذیل پیش م رره پنجم این مادهمجازات مربوو به تخلفات اکادمیک مندرج 

  یکام ماادهمشامول حکام  گاردد جارم محساوب مایقوانین نافذه دیگر  ن جزای کشور وکه به موجب قانو تخلفاتی. 1

 گردد. می الیحهو دوم این 

گردد متضرر مستحق جباران خساارت باوده  و حکمی می ح ی یکه موجب وارد آمدن خسارت به افراد  یتخلفات. 2

حاق   قضاایی مراجاع عادلی و باه کشاورباشد  متضرر موابق احکام قوانین نافذه  و متخلف مکلف به جبران آن می

 داد خواهی دارد.

توساو برحسب مورد باه ترتیاب ذیال   توبیق حکم جزء دوم این ماده درموارد آن عالوه بر جرمیتخلفات غیر. 3

 د:نگرد دیب میأتشورای علمی پوهنخی 

ب شاورای امتیاازات باا تصاوی لیاق  محرومیات ازدیبی داشاته باشاد  تعأتوصیه  اخوار  تبادیلی کاه جنباه تا -

   .و درج در سوابق و دوسیه متخلف یځعلمی پوهن

تجدیاد ی خواهاان ځشاورای علمای پاوهنی د در صاورت داشاتن اعتاراق بار مصاوبه نتوان میو متضرر متهم . ۴

عاد ؤدر یاک م ایشاانسسه مکلاف اسات تاا باه درخواسات ؤد  شورای علمی منسسه گردؤنظر در شورای علمی م

 .نماید ردو یا تاوید تعدیل ی را ځشورای علمی پوهنی مصوبه  تامعین رسیدگی نموده و صالحیت دارد 

  هفتم ماده

موضاو  تاا ظاف اسات ؤسساه مؤکند  رویس مت دیم سسه مؤبه رویس وور کتبی شکایت خود را  تواند میمتضرر 

حاد اکثار در خاالل ظاف اسات ؤمی ځپاوهنعلمای . شاورای دهدی ارجا  ځپوهنعلمی را جهت رسیدگی به شورای 

   .نماید فیصله خویش را صادر موجه شکایت یاد شده را بررسی و بر اساس دالیلروز  1۵
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  مهشت ی ماده

ه تجدیااد نظااردر بااار ةشااود. عریضاا رسااانیده ماای متضاارر و مااتهمفیصااله مرجااع تصاامیم گیرنااده رساامام بااه اوااال     

ششام  ماادهدر خصاوص تخلفاات جازء ساوم  آخر روز دهم به دفتر رویس مؤسسه فیصله مذکور از تاریخ صدور تا

حد اکثار در خاالل  ظف استؤم نظر تجدیدمرجع  شود. میسپرده وزیر تحصیالت عالی  دفترو در سایر موارد به 

 .نمایدتصمیم اتخاذ  و در مورد نموده بررسی موضو  را بیست روز 

و در وزارت تحصاایالت عااالی بااورد ت نیناای ریاساات انسااجام امااور شااورای علماای  سسااهمؤمرجااع تجدیااد نظاار در 

 باشد. اکادمیک وزارت تحصیالت عالی می

   منهی  ماده

در ماورد دید وزیار تحصایالت عاالی     حسب صواباندنشده  پیش بینی الیحهکه در این  یها تخوی در رابوه به  

 گردد. تصمیم م تضی اتخاذ می

 فصل چهارم

 احکام متفرقه

 دهمی  ماده

و کمیته نظم و دسپلین را در ی ځنظم و دسپلین را در سوح پوهن بوردمکلف اند تا مؤسسات تحصیالت عالی  -1

 ند.پوهنتون ایجاد نمای سوح

 ( تن در نظر گرفته میشود.7 الی 5کمیته های ذکر شده از ربورد تعداد اعضای  -2

 گردد. ها از وریق شورای علمی پوهنتون تهیه وترتیب می بورد و کمیتهالیحه وظایف و صالحیت های  -3

 انفاذ

 دهمیازی  ماده

ت نینای ریاسات عماومی انساجام اماور اکادمیاک و  -تاویاد باورد علمایاز  بعاد مااده (11رساه فصال و در  الیحهاین 

 باشد. ینافذ موزیر تحصیالت عالی  منظوری
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