جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت تحصیالت عالی
پوهنتون باختر
معاونیت امور محصالن
مدیریت عمومی محصالن

تعهد نامه محصل
هر محصل ملزم به رعایت موارد ذیل است!
1

 -احترام و پابندی به اساسات و شعائر دین مقدس اسالم .

2

 -رعایت از قانون اساسی و تمام قوانین نافذۂ کشور .

3

 -رعایت از تمام لوایح  ،مقرره ها  ،مصوبات و فیصله نامه های وزارت محترم تحصیالت عالی

4

 -احترام به هیأت رهبری و تمام استادان و منسوبین پوهنتون .

5

 -احترام به آزادی بیان با در نظر داشت معیار های قبول شده .

6

 -احترام متقابل به محصالن پوهنتون و بر قراری روابط حسنه و اکادمیک با همصنفان .

7

 -رعایت نظم و دسپلین در داخل پوهنتون،صنوف درسی و لیلیه ها .

8

 -همکاری با اداره در امر نظافت و پاکی صحن پوهنتون و خصوصآ صنوف درسی .

9

 -اجتناب از هر نوع اعمال ضد منافی اخالقی و ضد کرامت انسانی .

 - 11اجتناب از هر نوع فعالیت های تخریب کارانه و اعمال ضد بشری .
 - 11اجتناب از استعمال هر نوع دخانیات و مسکرات .
 - 12اجتناب از هر نوع تعصبات قومی  ،لسانی  ،مذهبی  .................. ،و غیره .
 – 13خود داری از پوشیدن لباس های نا مناسب و مغایر فرهنگ و جامعۀ افغانی .
 – 14خود داری از کار برد آرایش در محیط پوهنتون.
 - 15خود داری از گشت و گذار بی جا و بی مورد در داخل پوهنتون.
 - 16خود داری از هر نوع فعالیت های سیاسی و گروهی در داخل پوهنتون .
 - 17خود داری از هر نوع عمل زشت و خشونت زا که باعث بد امنی  ،بی نظمی  ،تشنج و خصومت در پوهنتون
گردد
 - 18حفاظت از وسایل  ،لوازم و سرسبزی پوهنتون .

تعهد محصل:
اینجانب (

) فرزند (

) متعهد به تمام

) پوهنځی (

مواد فوق ،در جریان تحصیل ام میباشم هر گاه از مواد مندرجۀ فوق سر کشی و تخطی نمایم در آنصورت از
طرف مقام محترم پوهنتون هر نوع جزایی که برایم داده شود می پذیرم  .با احترام
/
اسم محصل

امضاء
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