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نظم او دسپلني اليحه  و مؤسسې د د بايزيد روښان د لوړو زده کړ   

 بايزيد روښان د لوړو زده کړو مؤسسه

 د علمي چارو معاونيت 

 د پالن او پاليسۍ کمېټه 

 اليحه نظم و دسپلني و عواقب نقض دسپلني مؤسسه 

 مقدمه:

هاى آموزىش عاىل و اكادميك اند، كه با استعداد ترين  ها و مؤسسات تحصيالت عاىل حريمپوهنتون
دهند تا وطن خويش را در ابعاد  كسب تخصص و آموزش عاىل پرورش مىجوانان كشور را براى  

 اجتامعى، فرهنگى، مديريتى به سوى رفاه و ترقى سوق دهند. 

پهلوى  استادان و دانشجويان به عنوان قرش پيش آهنگ جامعه دارند كه در  ى خويش مسئوليت 
 عى نيز باشند.هاى سامل اجتامى شخصیتتدريس و آموخنت علوم تخصىص، تبارز دهنده

شاخصه حفاظت  و  اكادميك  نظم  محيط  رعايت  در  اساىس  الزامات  از  يىك  اكادميك  كركرت  هاى 
باعث اختالل نظام  ها و مؤسسات تحصيالت عاىل به شامر مىپوهنتون رود. هرگونه رفتارى كه 

اميم اكادميك، نقض حقوق ديگران و امنيت گردد، غري قابل قبول است و بايد كه در قبال آن تص
 جدى اتخاذ گردد. 

هاى شناخته شده  بنابر اين الزم است كه مسايل مربوط به عدم رعايت نظم اكادميك و نقض اصول 
ى رهنمودى ذيالً مورد اجرا قرار گريد، تا  ها و نهادهاى تحصيىل، كل يك اليحهدر محيط پوهنتون

اى در چنني موارد  م سليقهها موجود باشد و هم از تصاميگريى هم شفافيت و هآمهنگى در تصميم
 جلوگريى گردد. 

 تخلفات بزرگ 
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 ى اول: ماده

ى نامرشوع از موقف، دزدى و ديگر اعامل جرمى، اعامىل ، اختالس، تجاوز جنىس، استفاده ارتشاء
، توانند كه باعث اخراج موقتىى سپردن آن به مراجع عدىل و قضايى كشور، مىاند كه بر عالوه

 داميى شخص از محيط اكادميك گردند. اخراج و يا  تعليق

 ى دوم:ماده 

 صورت ميګرد. تصويب مجازات در مورد تخلفات فوق، از طرف شوراى علمى تعني و 

 سلوك ضد اجتامعي 

 ى سوم: ماده

 باشد:هاى ضد اجتامعى شامل موارد زير مىسلوك

هاى عامه يت و دارايى هتاىك، آسيب رسانيدن به ملكبی احرتامی،  تعرض شخىص، اذيت جنىس،  ـ  ۱
 ؛ هاى علمى، اجتامعى و فرهنگيو اختالل مراسم و برنامه

ها، ى ليليهها، مانند: مقررهقوانني و مقررات پوهنتونرهنمود ها،    تخطى از طرزالعمل، لوايح،  ـ  ۲
و  و يا استفاده بدون مجوز از امكانات    ، رهنمود استفاده از البراتوار ها و غريهى امتحاناتاليحه

 ؛وسايل نهادهاى تحصييل

 ؛اختالل و برهم زدن تدريس، تحقيق، مديريت و نظم اداري ـ ۳

تهديد و آوردن فشار به ديگران و يا هر عمىل كه باعث به خطر انداخنت سالمت فزيىك و رواىن،    ـ  ۴
 نهاد تحصيلی ګردد؛ امنيت شخىص و ديگران در 

 ؛ىيدامن زدن به تعصبات قومى، زباىن و فرقهـ ۵
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آور و خطرناك، فروش، استفاده و یا حمل و نقل مواد مخدر، مرشوبات الكوىل و يا هرچيز نشه ـ  ۶
 پوهنتون و ليليه؛در محيط  هاقامر و بازى

زا، انفجارى و يا داشنت هر چيزى داشنت، فروش، حمل و نقل و پخش هر نوع سالح، مواد آتشـ  ۷
چيز خطرناك كه قانوناً ممنوع اعالن شده باشد، در  كه بتواند به حيث اسلحه به كار رود و يا هر  

 ؛ و ادارات محيط پوهنتون

 ها در اجراى وظايف. گرانه و رسپيچى از رهنمودهاى قانوىن مسوولني پوهنتوناعامل اخالل ـ ۸

پروايى در رانندگى و توقف در  رسپيچى عمدى و آگاهانه از دستورهاى مسوولني امنيتى و ىب  ـ  ۹
 و يا پارکينګ وسايط نقليه؛   مجاز در محيط پوهنتونهاى غريجايگاه 

 ـ حارض شدن به محيط اکادميک در حالت مستی يا نشه؛۱۰

ـ افرتاء، تهديد، اذيت جنسی و ساير اعامل مندرج در اين ماده از طريق شبکه های اجتامعی با   ۱۱
مشمول اين ماده    استفاده از تکنالوژی مدرن اطالعات و ارتباطات الکرتونيکی فضای مجازی هم

 است. 

 ى چهارم: ماده

ى جدى بودن تخلف و تكرار قرار ذيل  ى سوم اين اليحه با مالحظهمتخلف حسب احوال در ماده 
 گردد: تأديب مى 

علمى  شوراى  تصويب  به  وظيفه  و  تحصيل  از  اخراج  و  تبديىل  موقف،  تنزيل  اخطار،  توصيه، 
 مؤسسه.

 تخلفات اكادميك 
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 ى پنجم: ماده

فاده از آثار علمى و فكرى مؤلفني ديگر مانند: نقل همه يا يك بخش از آثار ديگران به سوء استـ  ۱
هاى ماسرتى و  ها، تيزسها، رسالهى وظايف خانگى، نوشنت مقاالت، مونوگرافنام خود در تهيه

 ى مواد دريس. دكتورا و يا تأليفات كتب درىس و تهيه

ها و تجارب ديگران بدون استيذان مؤلف و يا بدون معرىف منبع و يا  استعامل نظريات، مفكوره ـ ۲
 ؛ مأخذ و استعامل آن با تغيري جمالت و يا عبارات ديگر 

ى  ارائه احصائيه و معلومات غري دقيق و ساختگى از نتايج تحقيقات علمى وظايف سپرده شده ـ  ۳
 ؛ اكادميك

قلب و حق تلفى در نتايج امتحانات، ترصف در اسناد رسمى، تعديل و كارى و تهر نوع ساخته  ـ  ۴
  مؤسسهكارى در امضاء مسوولني  يا تبديل منرات مضامني )كم كردن يا اضافه كردن قصدى(، ساخته

 روند. ى نامرشوع به كار مىو ساير اعامىل كه غرض كسب امتياز و استفاده

د و يا استفاده بدون مجوز از اسناد، مدارك و وسايل  جعل اسناد، اغفال، تقلب و فريبكارى اسناـ  ۵
 پوهنتون به قصد سوء استفاده.

ى سواالت با ديگران، قبل يا در جريان امتحان و يا هر نوع اقدام و عمل نقل از قبيل تبادله  ـ  ۶
تا به  انتقال رسى و پنهاىن وسايل تخنيىك و مخابراىت و نرشاىت غرض نقل كردن به شخص ديگر، 

 كىس ديگر امتحان بدهد. عوض 

حضور در امتحان به عوض شخص ديگر و يا اجازه دادن به شخص ديگر تا به عوض كس ديگر ـ  ۷
 امتحان بدهد.
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ى غري قانوىن از وسايل كمپيوترى و الكرتونيىك غرض راه يافنت به معلوماىت كه رصف استفادهـ  ۸
 گردد. مربوط به مؤسسه و يا يك شخص معني مى

ها ها، ادارات و پوهنتونسوء استفاده از امكانات و وسايل تكنالوژى معلوماىت مربوط به فاكولته ـ ۹
 ها ى آنهاى مبتذل و مغاير شئونات اسالمى و فرهنگى و يا ايجاد و اشاعهاز قبيل دسرتىس به سايت

 ى ششم: ماده

رفتارى خالف  كه  آنجايى  خدشهاز  باعث  اكادميك  ارزشهاى  شدن  مسلىك هادار  و  اكادميك  ى 
دهند، برخورد  گردند و ضوابط علمى مورد احرتام و اعتامد جامعه را مورد شك و ترديد قرار مىمى

 رود. ى تحصيىل به شامر مىجدى با چنني موارد يىك از تعهدات انرصاف ناپذير هر مؤسسه

رسگريى پروژه،    ى پنجم اين اليحه كه شامل ازمجازات مربوط به تخلفات اكادميك مندرج ماده 
گردد، در شوراى علمى هر فاكولته و  توصيه، اخطار، تبديىل، تعليق، محروميت و حتى اخراج مى

 گردد. ى تحصيىل مربوطه مطرح و تصويب مىيا شوراى علمى مؤسسه

 ى هفتم: ماده

تجديد    ىشود. عريضهعليه رسانيده مىفيصله نهايى مرجع تصميم گرينده رسامً به اطالع متهم و متهم
ى مربوطه و يا ى فيصله مذكور از تاريخ صدور تا آخر روز دهم به دفرت رييس مؤسسهنظر درباره

 مراجع ذيصالح وزارت تحصيالت عالی ارايه ميګردد. 

 ى هشتم: ماده

تخطى اليحه  تخلفات،  اين  در  كه  جراميى  و  ديد    درجها  صواب  حسب  است،  و  نشده  هدايات 
 گردد. مطرح و تصاميم مقتىض اتخاذ مى  ت عالیرهنمودهای نافذ وزارت تحصيال 

 ى نهم: ماده
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شورای علمی مؤسسه تصويب مندرج مواد دوم، چهارم، ششم و هشتم اين اليحه پس از منظورى  
 گردد. تطبيق مىو منظوری رئيس 

 

 

 


