
 مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی تاج   شکایات پالیسی رسیدگی به

 مقدمه

، تضمین صحت و سقم ایجاد همآهنگی میان کارمندانها، ها و برنامه پالنبخاطر تحقق شفافیت در راستای تطبیق 

فعالیت و  مسئولیت  ها،اجراآت  حس  کتقویت  اعتماد  ارمندان،پذیری  کسب  رضایت  و  مؤسسه  محصالن،    و 

در این  و محصل  کارمند  ی آن، هر  نماید تا در سایه به تدوین این پالیسی اقدام می  ،تحصیالت عالی خصوصی تاج

برخوردار شده و با رعایت  قانونی علیه دیگری  از حق شکایت  شده،  اصول و مقررات پذیرفتهمؤسسه بتواند طبق  

 رسیدگی صورت گیرد.   بگونه شفاف،به شکایت وی انصاف و عدالت، 

 فصل اول  

 عمومیات 

 مبنی 

   ماده اول:

از احکام   تأسی  به  پالیسی  بند  این  معیارهای  قانون کارکنان خدمات ملکی    17ماده    8مندرج    3.  4و    7.  8و 

حق  پیرامون  چارچوب ارتقای کیفیت ریاست محترم ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا  

 ، تهیه میگردد.و محصالن کارمندان شکایت

 اهداف 

 ماده دوم:  

 گردد: این پالیسی در راستای رسیدن به اهداف ذیل تهیه می

 و محصالن  کارمندان شکایات حمایت از حق  .1

 مکانیزم ثبت و چگونگی رسیدگی به شکایات کارمندان و محصالنتبیین  .2

 و رفتار محصالن  ی کارمندانهاتضمین صحت و سقم اجراآت و فعالیت .3

   عنهاحقاق حق میان شاکی و مشتکی .4

 شانحمایت و رسیدگی به شکایات  از طریق کسب رضایت خاطر کارمندان و محصالن .5

 و محصالن  کارمندان تبیین چگونگی رسیدگی به شکایات  .6

 عنه و کسب رضایت خاطر شاکی و مشتکیبهبود ارائه خدمات ، تأمین شفافیت در شعبات  .7

 



 اصطالحات 

 ماده سوم:  

 د:نباشم ذیل میاهیآتی در این پالیسی دارای مف اتاصطالح

  و محصالن   شکایات کارمندانبه    رسیدگی از  راهبردی    است   ایبیانیه  :پالیسی رسیدگی به شکایات .1

تأمین انصاف    محترم تحصیالت عالی و این مؤسسه جهت   وزارت شده  با رعایت اصول و مقررات پذیرفته

  .و عدالت، احقاق حق، بهبود کیفیت خدمات

  خدماتی تادان، کارمندان اداری و کارکنانتمامی اس برایبه موجب این پالیسی، لفظ کارمند، کارمند:   .2

 .گردداطالق می

نسبت  دیگری    ی را به، کوتاهی بدون موجب قانونی و یا تقصیراست که ارتکاب تخلفصی  شخ   :شاکی .3

 اعالم نموده باشد. رسیدگی و یا اداره ذیربط، به هیأت  موضوع را کتباًداده و 

شخصی است که به موجب تخلف، کوتاهی و یا تقصیر بدون عذر موجه، از وی نزد مراجع    عنه:مشتکی  .4

 مربوطه، رسماً شکایت درج گردیده باشد. 

منه:   .5 یاعبامشتکی  و  از موضوع مورد شکایت  به آن، شکایت صورت  آنچه    رت است  رابطه  که در 

   از امور مادی و معنویگیرد اعم می

 

 فصل دوم

 شکایاتموارد رسیدگی به 
 

 استادان علیه کارمندان اداری و خدماتی  موارد رسیدگی به شکایات

 : توانند در موارد ذیل علیه کارمندان اداری و کارکنان خدماتی شکایت درج نماینداستادان می :ماده چهارم

 عدم رعایت اصول اخالقی و رفتار شایسته   .1

 در قبال استادان هامسئولیتوظایف و و بطور شایسته به موقع  عدم اجرای .2

 شده عدم اجرای وظایف محوله در چارچوب اصول و مقررات پذیرفته .3

 علیه استادان اساس  غیبت، بهتان، و اتهام بی .4

 تبعیض جنسیتی علیه استادان  .5

 ایجاد مزاحمت به روند تدریس بدون عذر موجه   .6



 انضباط و یا حمایت از محصلین بیوساطت از محصلین ناقابل غرض اخذ نمره کامیابی  .7

 های اکادمیک استاداندخالت در امور تدریسی و یا سایر فعالیت .8

 عدم رعایت حریم خصوصی  .9

 

 موارد رسیدگی به شکایات کارمندان اداری و خدماتی علیه استادان 

 شکایت درج نمایند: استادان  توانند در موارد ذیل علیهمی کارمندان اداری و خدماتی :ماده پنجم 

 عدم رعایت اصول اخالقی و رفتار شایسته   .1

 اداری و خدماتی  اساس علیه کارمندانغیبت، بهتان، و اتهام بی .2

 تبعیض جنسیتی علیه کارمندان اداری و خدماتی  .3

 شده اصول و مقررات پذیرفتهعدم اجرای وظایف محوله در چارچوب  .4

ات درسی و اوقات مندرج طرزالعمل استخدام اعضای کادرعلمی این  عدم پابندی به حاضری در ساع .5

 مؤسسه 

 هاگیری فعاالنه در کمیتهعدم سهم .6

 بدون عذر موجه  شعبات  به جریانات کاریایجاد مزاحمت  .7

 عدم رعایت حریم خصوصی  .8

 ن به الیحه وظایف آناتحمیل امور غیر مرتبط و  دخالت در امور اداری و خدماتی .9

 

 دیگر موارد رسیدگی به شکایات کارمندان اداری و خدماتی علیه هم 
 

 شکایت درج نمایند: دیگرهم توانند در موارد ذیل علیهکارمندان اداری و خدماتی می :ماده ششم 

 عدم رعایت اصول اخالقی و رفتار شایسته   .1

 شده عدم اجرای وظایف محوله در چارچوب اصول و مقررات پذیرفته .2

 ایجاد مزاحمت به جریانات کاری بدون عذر موجه   .3

 اساس علیه کارمندان اداری و خدماتیغیبت، بهتان، و اتهام بی .4

 تبعیض جنسیتی علیه کارمندان اداری و خدماتی  .5

 حریم خصوصی عدم رعایت  .6

 دخالت در امور اداری و خدماتی و تحمیل امور غیر مرتبط به الیحه وظایف آنان  .7

 



 استادان و کارمندان اداری و خدماتی علیه  محصالنموارد رسیدگی به شکایات 
 

شکایت    استادان و کارمندان اداری و خدماتیتوانند در موارد ذیل علیه می این مؤسسه محصالن :ماده هفتم 

 درج نمایند:

 استادان و کارمندان اداری و خدماتی  از سوی   عدم رعایت اصول اخالقی و رفتار شایسته .1

 یتی علیه محصالن تبعیض جنس .2

 از سوی استادان و کارمندان اداری و خدماتی   محصالن   آزار و اذیت جنسی  .3

 گرددمحصالن نوع رفتاری که باعث آزار، اذیت و صدمات روحی و جسمی  استفاده از هر .4

 از سوی استادان، کارمندان اداری و خدماتی  فساد اداری و عدم رسیدگی به امور محصالن .5

 مواد درسی عدم قناعت و رضایت محصالن از میتود درسی استادان، شیوه ارائه و  .6

 آموزش محصالن از سوی کارمندان ایجاد مزاحمت )بدون عذر موجه( به روند  .7

 خدماتی  اداری و عدم ارائه خدمات شایسته از سوی کارمندان  .8

 برخورد با محصالن از سوی استادان و کارمندان در   عدم رعایت انصاف و عدالت .9

 محصالن عدم رعایت حریم خصوصی .10

 فصل سوم 

 مکانیزم رسیدگی به شکایات
 

 در سطح مؤسسه  اعضای کمیته سمع شکایات

 :  ماده هشتم 

 باشد:میمتشکل از اعضای ذیل  در سطح مؤسسه، رسیدگی به شکایات هکمیت

 رهبری پوهنتون/ رییس  .1

 معاونین مؤسسه/ عضو  .2

 ها/ عضو دانشکدهروسای  .3

 ل بخش جندر در پوهنتون/ عضو وئمس  .4

 ها در سطح دانشکده اعضای کمیته سمع شکایات

 :  ماده نهم 



 باشد:میمتشکل از اعضای ذیل  در سطح هر دانشکده، رسیدگی به شکایات هکمیت

 رییس   /دانشکدهرهبری  .1

 عضو  /هاآمرین دیپارتمنت .2

 یکتن از استادان دیپارتمنت مربوطه/ عضو  .3

 عضو  / سطح دانشکدهول بخش جندر در ئمس  .4
 

 در سطح مؤسسه   کمیته سمع شکایات الیحه وظایف 

 باشند: شکایات، دارای وظایف ذیل میکمیته سمع : ماده دهم 

 بندی شکایاتدریافت، ثبت و درجه .1

 انجام اقدامات اولیه برای رسیدگی به شکایات  .2

 گیریمقام تصمیم دهیگزارشسازی، ارزیابی و پیگیری، نظارت، مستند .3

 و رسیدگی به شکایات   التهای ممکن برای حل مشکتشخیص راه حل  .4

 باشند  النهکننده تصامیم شفاف و عاد تضمینکه  یهایها و استندرداتخاذ تصامیم به شمول شاخص .5

 دهی به نهاد های مسوول بخاطر تطبیق و عملی سازی تصامیمهدایت .6

 دیده از نتایج بررسی و نتایج بررسی های آسیبو طرف اکیش اطالع به .7

  رت(در صورت ضرو )مشاهده از ساحات کار  .8

 عنه و متضررین شاکی و مشتکی قات با الم .9

 

 در سطح دانشکده  کمیته سمع شکایات الیحه وظایف 

 باشند: کمیته سمع شکایات دانشکده، دارای وظایف ذیل می: ماده یازدهم 

 دریافت، ثبت و درجه بندی شکایات .1

 انجام اقدامات اولیه برای رسیدگی به شکایات  .2

 دهی گزارشپیگیری، نظارت، مستند سازی، ارزیابی و  .3

 و رسیدگی به شکایات   التهای ممکن برای حل مشکتشخیص راه حل  .4

 شده به مراجع فوقانی )در صورت عدم امکان رسیدگی در دانشکده(ارجاع شکایت همراه با اقدامات انجام .5

 رامون تعمیل فیصله اتخاذ شده های فوقانی جهت اجراآت قانونی و اخذ هدایت پیپیشنهاد به نهاد .6

 عنه و افراد متضرر، در رابطه به تصمیم نهایی کمیته سمع شکایترسانی به شاکی و مشتکیاطالع  .7



 عنه و سایر افراد درگیر اکی و مشتکی قات با شالم .8

 

 ها در سطح مؤسسه و دانشکده  درج شکایات های شیوه
 

 : ماده دوازدهم 

با م،  شکایت بگونه مستقی  درجبخاطر  ،  کننده میتواندشکایتشخص  :  درج شکایت بصورت مستقیم  .1

هماهنگ به شکایات  شخص  رسیدگی  بخش  دانشکدهکننده  و  مؤسسه  روزها،  در سطح  تمام  های  در 

از ساعت   الی      8رسمی  دفتر کارش مالقات    4صبح  فورم مخصوص  عصر در  در  را  اش  و شکایت 

 .  ( بصورت مستقیم درج نماید1)ضمیمه شماره 

از شیوه:  ج شکایت بصورت غیر مستقیم در .2 به یکی  های ذیل  درج شکایت بصورت غیر مستقیم، 

 تواند: گرفته میصورت

دانشکده  ✓ و  و  :  هاایمیل رسمی مؤسسه  تاج  عالی خصوصی  ایمیل رسمی مؤسسه تحصیالت 

 باشد.های درج شکایت در سطح میهای مربوط، یکی از راهدانشکده 

مؤسسه تحصیالت عالی  تلفن های تماس متعلق به مرکز رسیدگی به شکایات  :  شماره های تماس ✓

 صبح الی  ساعت چهار عصر فعال خواهند بود. 8از ساعت   اوقات،در همه خصوصی تاج 

مؤسسهویب ✓ راه   :سایت  از  ویبیکی  شکایات،  درج  میهای  مؤسسه  شخص سایت  لذا،  باشد. 

 درج نماید.   در بخش ثبت شکایات،   مؤسسهرسمی  میتواند شکایات خود را از طریق وبسایت  شاکی  

و  دارد    وجودها  سطح مؤسسه و تمام دانشکدههای شکایات در  صندوق  :های شکایاتصندوق ✓

  وارها  بگونه هفتهاین صندوق  و  ها میتوانند شکایات خود را از آن طریق نیز درج کنندکنندهشکایت

 باز می شوندها  مؤسسه و دانشکده کننده رسیدگی به شکایات در سطح  توسط هماهنگ  ماهواریا  و  

 گیرد.میو از سوی کمیته مربوطه مورد رسیدگی قرار

استادان، کارمندان و محصالن این موسسه میتوانند ها:  موسسه و دانشکده   صفحات اجتماعی  ✓

کانال تلگرامی، وتسپ  الذکر جهت درج و رساندن شکایت به مراجع مربوط، از عالوه بر طرق فوق

 گروپ، مسنجر و غیره امکانات استفاده نمایند. 

 

 صندوق شکایات  

 :  ماده سیزدهم 



در سطح موسسه به تعداد چهار صندوق شکایات موجود است که از آنجمله یک صندوق در سطح   .1

یک  موسسه برای تمامی منسوبین موسسه اعم از اعضای کادر علمی، کارمندان اداری و خدماتی و یک 

 صندوق در سطح هر دانشکده برای شکایات محصلین موجود است.

های متذکره در یک موقعیت قابل مشاهده و دسترس برای همه از سوی مرجع مربوط نصب  صندوق .2

 گردد.می

 وعد بررسی شکایات  م

 :  چهاردهم ماده 

توسط نمایندگان ها بشکل ماهوار های شکایات در سطح موسسه و دانشکدهصندوقشکایت از طریق  .1

های مقدماتی تدویر جلسه  کمیته سمع شکایات باز و از سوی کمیته مربوط مطالعه شده و پس از بررسی

 گردد. نموده و تصامیم اتخاذ می

رسی مقدماتی، نظر به استعجالیت ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم، بعد از ثبت و برشکایات از سایر مجرا  .2

 گردد.تصمیم اتخاذ میرسیدگی و تعقیب آن شده و برای  در کمیته مربوط مطرح جدیت آن یا و 

  

 طریقه بازنمودن صندوق شکایات 

 :  ماده پانزدهم 

،   های شکایات، از قبل توسط کمیته مربوط و نماینده معاونیت اداری مهر و الک گردیده و صندوق .1

 گردد. می زیر نظر اعضای کمیته باز 

و پس از بررسی مقدماتی  ثبت درجه جدیت آن و به ترتیب تاریخ شکایات مندرج صندوق شکایات  .2

 گردد. شامل آجندای جلسه کمیته سمع شکایات می

 . گرددپس از تخلیه صندوق شکایات، درِ صندوق دوباره تحت نظر کمیته متذکره مهرو الک می  .3

 

 تشکای  به شرایط رسیدگی 

 : ماده شانزدهم 

 گردد و مورد رسیدگی قرار میگیرد، باید دارای شرایط ذیل باشد:درج میشکایتی که 

 مستند با دالیل و شواهد کافی  .1

 برخورداری شاکی از حق قانونی شکایت  .2

 ثبت قانونی شکایت از طرق مندرج این طرزالعمل  .3



 شکایت مبنی بر موارد مندرج پالیسی سمع شکایات مؤسسه تحصیالت عالی تاج درخواست .4

 آوری شواهد و مدارک از سوی شاکی  فراهم .5

 

 رسیدگی به شکایت  پروسه

 : هفدهم ماده 

 باشد:پروسه رسیدگی به شکایات در مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی تاج قرار ذیل می-1
 

 مستقیم ارائه شکایت بصورت مستقیم و یا غیر  .1

 ارزیابی صحت شکایت  .2

 ثبت رسمی شکایت توسط بخش مربوطه  .3

 بررسی کارشناسانه شکایت توسط بخش مربوطه )نظریات متخصصین بخش( .4

 سازی شکایت به کمیته مربوطه راجع .5

 عنه توسط کمیته سمع شکایاتمالقات با شاکی و مشتکی  .6

 اتخاذ تصمیم پیرامون شکایت درج شده در کمیته متذکره  .7

 جه نهایی ابالغ نتی .8

 پروسه رسیدگی به شکایات از سوی کارمند معاونیت اداری پی گیری می شود -2

شکایات استادان و محصالن در صورتی که در دانشکده مربوط از طریق کمیته مربوط حل شده نتواند شامل  -3

 این پروسه می گردد.
 

 انصراف  

 :ماده هجدهم 

صدور   .1 از  قبل  و  رسیدگی  پروسه  جریان  شامل  زمان  هر  در  به  شاکی  رسیدگی  کمیته  نهایی  تصمیم 

 د. حق دارد که از شکایت خود صرف نظر نمایشکایات، 

 که جایگاه و موقف موسسه مطرح باشد، تأثیری ندارد. انصراف شاکی از شکایت، موقعی .2

 صورت نماید     نه می تواند اعاده حیثیتمشتکی عدر صورت که شکایات شاکی بی اساس ثابت گردد از   .3

 

 تجدیدنظر/ عدم قناعت 

 :ماده نزدهم 



تصمیم نهایی کمیته، روز کاری بعد از اخذ اطالعیه مبنی بر    (3)اکثر  د در خالل حد نتوانمی  عنه و مشتکی  شاکی

بر عدم قناعت،  مبنی  خود را    درخواستضروری جدید،  نمودن معلومات و اسناد  شکایت، با عالوه  ردیا  و  حفظ  

 باشد.میصرف یکبار  ،این حق  .به بخش مربوطه تسلیم نمایند

 

 

 حفظ اسناد و سوابق شکایت

 : ماده بیستم 

 باشند:بخش مربوطه و کمیته سمع شکایات، به حفظ اسناد ذیل مکلف می

 فورم ثبت و رسیدگی شکایت  .1

 عنه اطالعات مربوط به شاکی و مشتکی .2

 مدارک مرتبطدوسیه اسناد و شواهد و  .3

 گزارشات کارشناسان بخش  .4

 تصامیم کمیته مربوطه .5

 کاپی ابالغیه تصمیم نهایی کمیته به طرفین  .6

 نظر خواهی  در صورت تجدید اسناد تجدید نظر  .7

 

 فصل چهارم

 احکام متفرقه 
 

 و طرزالعمل نظارت از تحقق مفاد این پالیسی

 ویکم  ماده بیست 

 باشند. در سطح مؤسسه میتحقق مفاد این پالیسی در رأس ناظران معاونیت امور اداری  .1

 نمایند.ها از تحقق مفاد این پالیسی، مستقیماً، نظارت میها در سطح دانشکدهرئسای دانشکده .2

 

 نقض مفاد پالیسی 

 ماده بیست و دوم 

استادان از سوی  پالیسی  این  مفاد  نقض  و  تخلف  و    ، کارمندانهرگونه  اصول  قانونی طبق  برخورد  و محصالن، موجب 

 گردد.شده میهای پذیرفته مقررات مندرج قوانین، لوایح و طرزالعمل



 نشر  

   بیست و سوم ماده

 رسد. میها به نشر از طریق ویبسایت و صفحات اجتماعی موسسه و دانشکدهاین پالیسی پس از تصویب 

 انفاذ 

 ماده بیست و چهارم 

 /12  /4طی جلسه تاریخی  تهیه شده و  ،  با یک ضمیمه  ماده  چهار فصل، بیست و چهاریک مقدمه،  در    این پالیسی

( کتاب جلسات گردید. 28با اکثریت آرای جلسه تصویب و ثبت پروتوکول شماره ) مؤسسه  شورای رهبری  1398

 .باشداز تاریخ تصویب، نافذ می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( ا) ضمیمه 

 فورم ثبت شکایات 

  

   ..../  ....../ .......       تاریخ شکایت  

 

 ..............................  ..........:نام:..................................                      وظیفه : دریافت کننده شکایت 

  

 :دریافت شکایت از طریق  
  

  تماس □   

  □    تیلفون

   حضوری تماس

  پیام □ 

 □           کوتاه

   ایمیل

 وبسایت  □ 

 صفحات اجتماعی: کانال تلگرامی، وتسپ گروپ، مسنجر...  □ 

  صندوق □ 

    شکایات

     
  کننده  معلومات در باره شکایت 

 نام   

 نام پدر  

 نمبر تذکره  

 ایمیل    

 شماره تماس    

 موقف  /وظیفه  



 

 عنه/ شخص مورد شکایت مشتکیمعلومات در باره 

 نام 

 پدر نام  

 نمبر تذکره 

 موضوع  نه/ ممشتکی  

 وظیفه/ موقف    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشریح  /اتئیجز

 شکایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم:                                           اسم:                                       اسم: 

امضا                         امضا                                           امضا                 

 

 

 

 

  نظریات

 کارشناسان

 

 
 

شواهد و    .1

 مدارک 

 

 

 

 اقدامات 



نتیجه/ تصمیم  

 کمیته 

 

 

 اسم   امضای اعضا:                اسم                       اسم                    اسم                     اسم                       

 امضا                     امضا                    امضا                    امضا                        امضا                                     

 

 ریخ: /.............. /......... تا  :                                                    مسئول رسیدگی به شکایاتامضا  

 


