
 های شکایاتکارشیوة بررسی صندوق

 مقدمه
شیوهپوهنتون غالب، به بهره صلگیری از  سیار میهای مح شنایی گزارد و میمحور ارج ب ستادان و کارمندان خود آ خواهد با نگاه ا

تری داشته باشد. غالب، نه تنها مشارکت استادان، کارمندان و محصالن را در کارهای نظری و عملی آموزشی، بل در همة تر و بهبیش
صمیم سطوح مختلف، الزم میت سودبردن از دیدگشمارد. بیها، در   شنیدن انتقادهای اهگمان  ستادان و کارمندان،  صالن، ا های مح

شکار و پنهان آنان، می صیالت عالی و از جمله دانشآ ساند. گاه غالب را، در بلندبردن کیفتواند هر نهاد تح صالح امور یاری ر یت و ا
سوبان دیگر، بدون فراچشمارائ ست و نیاز آة خدمات مؤثر و کارا برای محصالن و من شتن خوا ست؛ پس چه بهدا سر نی تر نان هرگز می

جا و مؤثر نهاد، در نظر ة خدمات بهن و کارمندان برای سنجس شیوة ارائجویان، استاداهای دانشیافتن به دیدگاههای دستکه همه راه
 گرفته شوند.

 ای خود را به مسککؤوالن برسککانند،های اصککال ی و انتقادهتوانند، آشکککارا دیدگاهخواهند و یا بنابر دالیلی نمیکه نمیبرای آنانی
شکایات به شکایتشمار میها بهة آن دیدگاهترین ابزار ارائصندوق  سؤوالن به آن  ست میرود؛ زیرا هم م شان ها د یابند و هم نام و ن

 شود.منتقد آشکار نمی
ستوارتری های اصال ی بیشخواهد گامگیری از این امکان، میپوهنتون غالب با بهره گران و بردارد و به کمک چنین اصالحتر و ا

یی های عملی سازندهها، کارهای مؤثری را سروسامان دهد و گامبودیسوسازی کممنتقدانی و با استفاده از صندوق شکایات، در یک
 بردارد.
شده      ساخته  شیوه از برای این  شکایتاین کار ست تا به  شا ستادان و کارمندان، به گونة  فاف و بدون چون و چرا های محصالن، ا
 ها الزم صورت گیرد. رسی پیدا شود و بررسیدست

 

 مادة اول
 است.هرات تهیه و ترتیب شدهلعمل بررسی شکایات پوهنتون غالبِ این کار شیوه به پیروی از یادداشت مادة پنجم طرزا

 

 مادة دوم

 اهداف
 کاران؛سنجش میزان رضایت کارمندان از نحوة مدیریت و برخورد هم .1

 نظارت بر انجام درست وظایف محوله؛ .2

 از جانب کارمندان؛ ویجلوگیری از هرگونه سوء استفاده وظیفه .3

 ل از نحوه درست طرز سلوک کارمندان.ونظارت و کنتر .4

 مادة سوم

 گی به شکایاترسیده ةکمیت یاعضا
 )منحیث رئیس کمیته(؛ پوهنحیرئیس  .1
 مدیران تدریسی ) به  یث منشی(؛ .2

 ؛هادیپارتمنتآمر  .3

 مسؤول کمیتة جندر فاکولته؛ .4



 دو نماینده )پسر و دختر( از محصالن. .5

 داری تمامی اسناد مربوط به شکایات را به عهده دارد.منشی کمیتة صندوق شکایات مسؤولیت  فظ و نگه (:1) یادداشت

صندوق  ضور نداشته باشد، رئیس کمیته شخص دیگر را موقتی به کمیته معرفی که یکی از اعضا، بنا به دالیل مشخص، در روز باز کردن در صورتی (:2) یادداشت

 نماید.می

 ها  تمی است؛پوهنحیهای شکایات در  ضور تمامی اعضاء در زمان بازنمودن صندوق( 3یادداشت)
 نماید.گی به شکایت انتخاب میهرسیدکه شکایات مربوط به عضو کمیته باشد؛ رئیس پوهنتون شخص دیگری را الی ختم در صورتی(: 4یادداشت)

 

 مادة چهارم

 وظایف کمیتة بررسی شکایات
 باز نمودن صندوق با  ضورداشت اعضای کمیته هر پانزده روز یک بار؛ .1

 بندی شکایات نسبت به ماهیت و نوعیت موضوع شکایات؛دسته .2

 تحقیق و مستندسازی در رابطه به شکایات واصله؛ .3

 شکایات واصله بر اساس قوانین و لوایح موجود؛اتخاذ تصامیم مقتضی به  .4

 ارایة گزارش به ریاست پوهنتون، در خصوص نحؤ اجراآت به عمل آمده؛ .5

 جهت بررسی؛ دسپلینی، به کمیتة نظم و دسپلینارجاع موضوعات  .6

 ابالغ تصامیم در رابطه به شکایات واصله به شخص خاطی؛ .7

 ها امضای همة اعضای کمیته موجود باشد.در آن مهر دروازه و قفل صندوق شکایات با کاغذهایی که .8

 داری تمامی اسناد و مدارک مربوط به شکایات بر اساس نوعیت شکایت.بندی؛  فظ و نگهدوسیه .9

های مربوط ارگانکه شدت تخلفات باال باشد و اسناد دال بر تخطی مشهود باشدت باال وجود داشته باشد صال یت اتخاذ تصامیم نهایی با در صورتی (5یادداشت)

 خواهد بود.
 

 مادة پنجم

 معیاد زمانی
 های شکایات در هر پانزده روز و بررسی شکایات طی این مدت.باز کردن صندوق .1

 باشد،  داکثر طی پانزده روز.هایی که در صال یت قانونی اداره میمشخص کردن و اعالن نتایج فیصله .2
هرات مطرح و  ( شورای علمی پوهنتون غالب2/1398ِ /26( تاریخ )  18شمارة پروتوکول ) ( یادداشت به 5( ماده و )5این کارشیوه در )

 تأیید گردید. به اتفاق آرا


