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 مقدمه

زادی اکادمیک،     
 
زادی در تمامی رشته فعالیت اقل در حد ا

 
زادی ارا  به است که مشتمل های  ی برگیرنده ا

 
ه و تبارز یا

زادی بحث و اظهار ن
 
زادی تولید علم، ا

 
خره تولید علم بوده و این موردنظریات مختلف و متضاد، ا

 
کی ی ظر علمی و بال

ید. ها و نهادهای تحصیلی به شمار می پوهنتوناساسی در ارتقای کیفیت  برنامهاز 
 
 (در این زمینه دو مفهوم  هرچند ا

زادی  اکادمیکاستقالل 
 
 گیریم.تعبیر واحد را در نظر می یککه ما در اینجا ست مورد بحث ا )اکادمیکو ا

 میکاکاد، جزء نهم به صراحت در مورد استقالل حصیالت عالی ملکی، در ماده چهارمین زمینه در قانون تدر ا     

داری ، مالی و ااکادمیکوزارت تحصیالت عالی از استقاللیت  و چنین تصریح گردیده است که است شدهبحث 

، نمحصالدر جذب استادان،  مؤسسات به این معنی است که اکادمیککند. استقاللیت ها حمایت می پوهنتون

مرین خود به صورت خود
 
عمل ار مخت تعدیل و تدوین نصاب ، در فیصله های دیپارتمنت ها ، گزینش رئیسان و ا

وده و های علمی خود را ارایه نمکنفرانس و سمینار  فرصتتوانند با استفاده می محصالنهمچنان استادان و . نمایند

 مقالت شان را به نشر بسپارند و هی
 
ای دینی و ه ا بعضی موارد و حساسیتاستثنبه ها  پوهنځیو  پوهنتونت رهبری ا

  را ندارند.  محصالنامور علمی و فرهنگی استادان و  اجتماعی حق مداخله در

زآدی آکادمیک
 
  علت وجودی آ

زادی      
 
نند که ا

 
زادی اکادمیک برا

 
 یک امر ضروری و حیاتی برای ،محصالناستادان و  تحقیقیهای علمی و هواداران ا

ای هبه گونشان به شکل دادن و کنترل جریان اطالعات  مهارت برابر   جوامع اکادمیک درنظام های اکادمیک است 

کنند عقاید یا حقایقی را تدریس یا منتقل کنند که هنگامی که محققان تالش می گیرند.مکرر مورد هدف قرار می

 غلاز دست دادن ش ها و تهدیدخود را هدف بدگوی  ی است، پوهنتونهای سیاسی یا مقامات خارج از با گروه  نامناسب

 بینند.و یا کدام مجازات دیگر می

زآدی آکادمیک آستادآن
 
  آ

زادی اکادمیک استادان،     
 
زادی مفهوم ا

 
 استادان و هی به عنوان حق ا

 
ت علمی تدریسی در خصوص تدریس شان در ا

زادیعنی  ،قبال کالس های درسی است
 
فی شان را به دیدگاه شخصی و سیستم فلس محصالنند تا دیدگاه ا استادان ا

وع خارج از کالس درس ممن های سیاسی،به ویژه دیدگاه خویش تغییر دهند. اما استادان از بیان اعتقادات خویش،

نوشتن طرح درس مشروح و هیچ  ای در برابر دستور دیگران،هیچ وظیفه تاد در خصوص تدریس خویش،اس اند.

یای سیاسی انه در قضاطرف ای بیتا به شیوه از اعضای کادر علمی توقع میرودو  محدودیتی به یک موضوع خاص ندارند

نان استادان همچ .مذهبی جانبداری نکننداز هیچ دیدگاه سیاسی یا  رفتار کنند و در طی وظیفه خویش، و مسایل ملی



زادی بیان بوده کاماًل مستقل
 
ن مشر  خود هستند؛ یو تدریس یهای تحقیقطی فعالیت در کامل و دارای حق ا

 
وط بر ا

 طرفی را رعایت کنند.و مقررات مجموعه قوانین حاضری و اصول تساهل و بی پوهنتونکه قوانین و مقررات 

زآدی آکادمیک 
 
  محصالنآ

زادی اکادمیک،     
 
زاد است تا با داشتن هر ُکرسیپنداشته شده است یعنی  محصلبه عنوان حق  اندیشه ا

 
 محصل ا

زادی اکادمیکگزیند دروس مطالعاتی خود را دنبال کند. می که بر پوهنتونهر  در   که دوست دارد و
 
ی  ی به دانشجو ا

زادی  ای قانونی،گونه
 
 ررسی دقیق،ب گردد که با استانداردهای تحقیقاتی،به تعیین این امر قاعده مند می ،پوهنځیبا ا

یینمو نور 
 
 گیردشان مورد حمایت قرار می نامه هایهای معتبر در ا

زادی اکادمیک، با در نظرداشت مقررات و
 
زادی  قوانین مرتبط به ا

 
 موسسه تحصیالت عالی جهاندر  اکادمیکا

ن  ،گرددرعایت میتحصیالت عالی قانون، لوایح و طرزالعمل های وزارت محترم مطابق به 
 
ه موسسدر پیروی ا

ورد ت نموده و در این راستا کوشش هاینیز این اصل را رعای تحصیالت عالی جهان
 
 است: هذیل را به عمل ا

راتی لزم که و تغیی د از منابع مختلف بهبود یافته سنجی های متعد بر اساس نظر موسسهنصاب تحصیلی  .7

صورت  اتیامنیز اقدجهت انکشاف نصاب تحصیلی  عالوه اعمال گردیده است. بر نیاز مارکیت و بازار کار بوده

 تحصیالت عالی ارسال گردیده است.محترم که جهت نهای  ی سازی به وزارت  گرفته

گیرد در کورس پالیسی ها و مفردات از طرف استادان سمستروار صورت می بروز رسانی نهاد اصالحات و شپی .2

نان به وجه احسن در نظر گرفته شده  است.
 
 که پیشنهادات ا

گی اساس اصل لیاقت و شایسته استادان در ارزیابی های صنفی و نمره دهی صالحیت کامل دارند و بر .9

توانند نظر به نوعیت و طبیعت مضمون )عملی، میاستادان همچنان  ارزیابی های خویش را انجام میدهند.

 تئوری، تجربه و پیاده سازی( نمرات را نیز طرح و تطبیق نماید.

ن پوهنځیسهم دادن به استادان و اعضای کادر علمی در کمیته های مختلف در سطح  .4
 
، که در نتیجه ا

  .در تصمیم گیری خواهند داشتاستادان نقش مهم 

خر در انتخاب موضوع و استاد رهنما جهت تحقیق و انجام  سمستر محصالن .5
 
ا هو پروژه  پایان نامه هاا

نان انجام می یتاستقالل
 
 شود.کامل دارند و نظر به درخواست ا

 گیرد.صورت می محصالنانتخاب مضامین تخصصی انتخابی کاماًل بر اساس نیاز و تقاضای  .6

وری اسناد  پوهنځیو  پوهنتونعلمی،  در جذب استادان و اعضای کادر .1
 
صرف در بخش اعالن بست، جمع ا

نس بوده امتحان و کنفراها پوهنځیدیپارتمنت ها و  ست کاندیدان از صالحیت هاییلت متقاضیان و شار 

ت عالی موسسه تحصیالکابل یا تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی است چون  پوهنتونهای علمی از طرف 

 در این زمینه صالحیت اخذ امتحان و کنفرانس علمی کاندیدان را تا حال ندارد.  جهان



اید بکوشیم ، بناًء بتبلور میابدسعه دانش در سایه تحقیق امکان باشد و تواز اینکه تحقیق اساس دانش می .8

زاد پوهنتونتا در 
 
زادی را به  علمی، فضای کاماًل مساعد را  یبرای تجسس ا

 
فراهم سازیم و از اعمالی که این ا

 .اجتناب نمایم، رساندنه مستقیم و غیر مستقیم محدود و صدمه میگو

مده که در چوکات  محصالن در پروسه تحقیقاتی که از طرف .3
 
و استادان صورت گرفته است کوشش به عمل ا

ت هیچ کسی تحت کدام فشار و یا تح و اصول اخالقی تحقیقات صورت گیرد و در این قالبقوانین و مقررات 

 کدام محدودیت قرار نگرفته است. 

زادی  پروان پوهنتونهای سلیقوی، برای جلوگیری از برخورد .71
 
اسی را به صورت اس اکادمیکدر نظر دارد  که ا

  .کندمحوری را به صورت درست تطبیق  محصل ه. و شیواین نهاد، نهادینه ساختهدر سطح 

زادی اکادمیک
 
 ا

ن     
 
ن مکلف به تطبی ای که همه شهروندانجا که افغانستان یک کشور اسالمی است و دارای قانون اساسیاز ا

 
ق و ا

ن می
 
زادی های ذیل را در ساحه اکادمیک رعایت  موسسه تحصیالت عالی جهانباشد، رعایت ا

 
ن است که ا

 
در صدد ا

 کند:

ون در نظرداشت تبعیض های جنسی، قومی، نژادی، مذهبی، بد، مبارزه با هرگونه تبعیض در هر سطحی که باشد     
ه روی همه ب موسسه تحصیالت عالی جهانتنظیمی و اجتماعی هر انسان حق تحصیل را در این نهاد دارد. بناء دروازه 

محترم تحصیالت عالی جوانان ما اقشار جامعه باز است. در صورت داشتن شرایط شمولیت طبق مقررات وزارت 
 دروس خویش را پیش ببرند.  توانندمی

ی، سمتی، مذهبی و استخدام استادان و کارمندان بر اساس توانای  ی و ظرفیت بدون در نظرداشت روابط قوم     
 گیردتنظیمی صورت می

ت رهبری      
 
زادی فردی حرمت می موسسه تحصیالت عالی جهانهیا

 
نکه به ا

 
را  گذارد تنوع قومی و جغرافیای  یضمن ا

یات 
 
 ول مباو هللا شمرده تعصبات قومی را ناروا پنداشته به دیده حقارت نگریسته و خود را مساز ا

 
 داندن میرزه با ا

موزش و تدریس یک اصل      
 
زادی اندیشه و ابراز نظر در چارچوب قانون اساسی افغانستان و ارزش های دینی عرصه ا

 
ا

ت رهبری این نهاد میپذیرفته شد
 
 باشد. ه در نزد هیا

 

 حترامبا ا

 شورای علمی موسسه تحصیالت عالی جهان


