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 مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی تاج پالیسی امنیتی 

   مقدمه   

از و ادامه نورمال روند آموزش و تربیه نسل جوان با دانش مسلکی جهت اجرررای طوریکه معلوم است ، برای آغ

تحوالت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، صحی و سیاسی در جامعه به کادرهای ورزیده وطن پرسررت ورررورت 

ت موسسات تحصیلی و ایجرراد فیررای آرام یرر  برای نیل به اهداف فوق تامین امنیدهد که  یاست. تجربه نشان م

ت عررالی تحصرریال مؤسسررهکشررور از جملرره خصوصرری اصل اساسی اسررت. رهیررری موسسررات تحصرریالت عررالی 

 11برای دست یافتن به اهداف مطرح شده در ماموریت ، دیدگاه ، استراتیژی پررالن و معیارهررای    خصوصی تاج

مکان مناسرر    داری    مؤسسهاست.  نموده  معطوف  امنیت  توجه خاصی به تامین    ارتقای کیفیت و اعتیاردهیگانه  

فعررال ه و خوابگرراه یرر ن برررای قشررر انررا  لیلمی باشد. همچنا  شهر مزار شریف  های تحصیلی در  به نیاز    گوو پاسخ 

 است.رفته شده گ کارته آریانا در نظر  تعمیر در 1و غرض بودوباش آنان  داشته وجود 

 فصل اول

 عمومیات 

  اهداف:

 ماده اول 

 باشد:به دنیال تأمین اهداف ذیل می تحصیالت عالی خصوصی تاج  سسهدر این پالیسی، مؤ

 منسوبین و محصالن جسمی و روحی تأمین سالمت  .1

 ندان، استادان و محصالن تیمین مصونیت جسمی و روحی کارم .2

 وتأمین امنیتی     بیان مکانیزم اجرایی .3
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 فصل دوم 

 شیوه اجرایی پالیسی امنیتی 

 : ومد ماده 

پالیسی امنیتی را طرح و به منصه اجرأ   مؤسسههیئت رهیری   ،برای تامین امنیت مطمین تعمیر تدریسی ، لیلیه ها

 قرار داده است که نکات این پالیسی قرار ذیل است: 

اگررر در بعیرری سرراحات امکرران   اسررتفاده میشررود  و گارد هررا  از نیروی پولیس    مؤسسهبرای تامین امنیت   -1

 بعمل آید.استقرار پولیس نسیت محدودیت های تشکیل موجود نیاشد از محافظین قرار دادی استفاده 

 ور امنیتی کمیته امنیتی با ترکی  ذیل ایجاد گردد:برای تنظیم بهتر ام -2

 رئیس کمیته بحیث  رئیس پوهنتون  -

ر جندر یمد ،تهیه   و تدارکات  مدیر مدیر لیلیه ،، امنیتی  مدیر  معاونین علمی ، اداری و محصالن و   -

 ته و نمایندگان انجمن های محصالن ذکور و انا  بحیث اعیای کمی

 معاون اداری بحیث منشی کمیته  -

 کمیته امنیتی داری کتاب جلسات ، کتاب صادره و وارده می باشد -3

این کمیته بصورت نورمال ماهانه ی  بار تدویر جلسه نموده و در هنگام ورورت میتواند جلسات فوق  -4

 العاده را دایر نماید.

امنیتی را بررسی نموده و برای بهیود آن در آینررده   در آخر هر سمستر تحصیلی نتایج ووعکمیته امنیتی   -5

 تدابیرالزم اتخاذ می نماید.

اداری جلسررات برره کمیته از کارکرد خویش به جلسه کمیته گزارش ارائه کرده و در صورت ورررورت  -6

 امنیتی گزارش ده می باشد. پوهنتون نیز  در مورد ووع

ارتقررای کیفیررت و  آمریررت  اونیررت اداری ومع  برره را کمیته گزارش هررای سمسررتر وار امنیترری خررویش  -7

 ارسال می نماید.   مؤسسه اعتیاردهی

ه انا   نظارت نموده و به مشکالت امنیترری در تفرراهم بررا ارگرران یو لیل  دانشکده ها  کمیته برتامین امنیت   -8

 های امنیتی محل رسیدگی می نماید.

   پالن امنیتی ساالنه می باشد. کمیته دارا -9

 کمیته می تواند عالوه بر حلسات عادی جلسات فوق العاده نیز دایر نماید. -10

 جلسات فوق العاده کمیته امنیتی در موارد ذیل دایر میگردد: -11
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 پیش آمد حاالت اوطراری در سطح کشور والیت و یا مؤسسه -1

 و اعیای آن مؤسسهموجودیت شواهد مینی بر تهدید و خطرات امنیتی نسیت به  -2

 اتخاذ تدابیر الزم در رابطه به مصونیت و سالمت جان کارمندان، استادان و محصالن -12

 موجودیت پولیس زن برای تالشی طیقه انا  -13

از سرروی معاونیررت   مؤسسررهتخصیص اتاق مخصوص چادری منسوبین انا  و محصررالن انررا    -14

 اداری

 و استخدام نگهیان مؤسسهتخصیص محل پارک وسایط نقلیه منسوبین و محصالن  -15

 موجودیت کتاب ثیت و راجستریشن برای مراجعین و بازدید کننده گان -16

 امر حتمی بوده مؤسسهبه ارت دانشجویی، کارمندی و استادی در حین ورورد داشتن ک -17

ورود اشخاص مسلح غیر مسؤل و یا هم اشخاص مسول خارج از تشریفات قانونی آن به داخل  -18

 ممنوع مییاشد مؤسسه

 مؤسسررهبررزار غیررر قررانونی در داخررل  گارد های امنیتی موظف اند تا از حمل مواد و وسررایل و ا -19

 شود جلوگیری نمایدمی مؤسسه، محصالن و یا اشخاص که داخل  مؤسسهتوسط منسوبین 

 سوم فصل 

 احکام متفرقه  

 نظارت از تحقق مفاد این پالیسی 

 : سومماده 

 . باشددر سطح مؤسسه می مفاد این پالیسیدر رأس ناظران تحقق  اداری معاونیت .1

 نشر پالیسی و دسترسی به آن

 :چهارمماده 

مؤسسه و ثیت در کتاب جلسات، در سایت مؤسسه نشر گردیده و از طریق منابع    هیات رهیریاین پالیسی پس از تصوی   

 باشد.چاپی و انترنیتی، قابل دسترس می
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 شیوه تدوین و انفاذ آن 

 : پنجم ماده 

این مؤسسه تهیه و    آمریت منابع بشریچهارچوب و محتوای ابتدایی این پالیسی نخست بصورت مسوده از سوی  

غنی برای  و  سپس  محتوی  و  سازی  استادان  نظریات  به    کارمنداندرج  جداگانه  مکتوب  طریق  از  پالیسی،  این 

سازی شکل و محتوای آن اقدام  شوندگان، برای نهایی  شعیات مربوطه ارسال گردید. پس از درج نظرات مستفید

 صورت گرفت.  

مقدمه،   ی   در  پالیسی،  این  و  سهسرانجام،  طی جلسه    پنجمفصل  رهیری  1398  /12  /   4مورخماده،  مؤسسه    هیات 

( کتاب جلسات گردید. از تاریخ تصوی ،    28مطرح شده و با اکثریت آرای جلسه تصوی  و ثیت پروتوکول شماره )

 باشد.نافذ می

 

 


