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 مقدمه

تواند قواعد حقوقی را کنار انصاف و عدالت یک اصل کلی حقوقی است و گاه به عنوان اصول عالی اخلاقی که می

گیرد. اصل انصاف و اصول عدل و انصاف دارای کارکردهایی انصاف< مورد استفاده قرار میبزند >اصول عدل و 

باشند که در حل فصل دعاوی، منجر به صدور آرائی به دور از قواعد غیرقابل انعطاف با درنظرگرفتن شرایط و می

 گردد. و مطابق با عدالت، میجوانب هر مسئله مطابق 

و انصاف هر فرد اجرای عدالت ها و موضوعات بسیار مهم محققان، نویسندگان، روشنفکران و همواره یکی از دغدغه

پرستی، جنسیت، مذهب و امثال آن که از امیال فردی است های آموزشی است. موضوعاتی از قبیل نژاددر زمینه

و  ، سازمانیتواند بر روند آموزش در یک نهاد تحصیلی تأثیر بگذارد. مهم ترین رکن توسعه در ابعاد فردیمی

 برای است مبتنیتعالی انسان را به همراه دارد. آموزش تجربهاجتماعی، آموزش است؛ که سازندگی و بهبود و 

ها، ا، تغییر مهارتهیادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد تا او را به انجام کار و بهبود بخشی توانایی

 دانش، نگرش و رفتار اجتماعی کند. 

هنر یا فنی است که به صورت راهنمایی یا حمایت نیروهای طبیعی و استعدادهای فراگیر و با رعایت قوانین آموزش 

 پذیرد.رشد طبیعی و با همکاری خود او برای زیستن تحقق می

ی حقوقی عدل و انصاف به عنوان مستند و منبع صدور حکم و نیز منبع مهمی برای ارائه تدریس در پذیرش قاعده

محیط آکادمیک یک امر پذیرفته شده است و بدین معناست که استادان در هنگام تدریس این مهم و اساسی را که 

 مبنای آن بر اساس عدل و انصاف استوار باشد در نظر گیرد. 

 

 حق آموزش

قانون اساسی  22و نیز در ماده المللی و آموزش بخشی از حقوق بشر است که در اسناد داخلی و بین حق تحصیل

 مورد پذیرش قرار گرفته است. کشور 

 

 منشور انصاف و عدالت

 عایت آن برای دیگران؛حق برخورداری از تکریم و مسئولیت ر .1

 حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت؛ .2
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 های مورد نیاز؛مندی از صحت )محیط کار و ...( و اطلاعات و آموزشحق بهره .3

 های داخل دانشگا به صورت فراگیر؛ی برنامهحق آگاهی و مشارکت در همه .4

 های ورزشی و تربیت بدنی؛موزشی در زمینهحق دسترس فراگیر و عادلانه به امکانات ورزشی و آ .5

 ها و دانشکده؛گذاری دانشگاه، دیپارتمنت، کمیتهگذاری و پلانمشارکت در سیاستحق  .6

 های لازم به صورت فراگیر و عادلانه؛کسب مهارتحق  .7

 ت عادلانه و منصفانه؛ها و افزایش ارتقای ظرفیت به صورمهارت کسبحق  .8

برخورداری از جایگاه شایسته و متناسب شان و منزلتی که در دین اسلام و نیز قانون اساسی در نظر حق  .9

 گرفته است؛

یری از گفرصت و امکانات عادلانه و رفع تبعیضات ناروا در تربیت نیروهای متخصص به منظور بهرهایجاد  .11

 تخصص آنان در توسعه دانش و تعالی جامعه؛

 های فرهنگی، خانوادگیتر مسئولیتهای لازم برای زنان جهت ایفای موثرتوانمندی و کسب مهارتافزایش  .11

 و اجتماعی زنان و دختران؛

 های خانوادگی زنان؛پذیر و متناسب با مسئولیتتدابیر قانونی و آموزشی انعطافاتخاذ  .12

 کمی و کیفی امکانات آموزش عالی برای همه به صورت عادلانه و برابر؛توسعه  .13

 

 ها و راهبردهای ارتقای آموزش سلامت سیاست

-هرهر بانسان در جامعه نقش تعیین کننده دارد که دانشگاه بر حق سلامت دعنوان جایگاه والای  هبسلامت  .1

ای صحی ـ درمانی مورد نیاز و با کیفیت مناسب تأکید هها و مراقبتمندی و دسترسی به خدمات، حمایت

امل های همه جانبه و مورد نیاز بر عونماید، بنابراین به منظور تضمین سلامت افراد و دستیابی به مراقبتمی

 زیر تأکید دارد:

رخورداری از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در زندگی سلامت: حق سلامت افراد به معنای بحق  .2

در مراحل مختلف زندگی بوده و از جمله حقوق  های آنانیفردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگ

شود و مسئولیت تأمین آن برعهده دولت است که این دانشگاه نیز در راستای طبیعی و همگانی محسوب می

 کند. سلامت افراد تلاش می

 و توسعه سلامت در ابعاد جسمی، روانی، فرهنگی اجتماعی و معنوی به ویژه دانشجویان دختر؛ارتقاء  .3

 آگاهی دانشجویان از دانش و نیازهای سلامت و نقش آنها در آموزشافزایش  .4
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 های لازم؛ایت از دانشجویان در خصوص مهارتآموزش، افزایش آگاهی و حم ندسازی،توانم .5

 

 ساختاریل عوامتقویت 

ای هبه دنبال ایجاد ساختارهای مناسب اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و فکری است که در این راستا پالیسیدانشگاه 

 کند: زیر را دنبال می

 سازی شرایط مناسب جهت امکان مشارکت و همکاری کارکنان، استادان و دانشجویان؛فراهم .1

 نیروهای متخصص؛سازی وضعیت مطلوب آموزشی و تربیتفراهم .2

 نیروهای انسانی متخصص؛سازی سیستم مناسب به منظور انتخاب فراهم .3

 های الکترونیک در جهت استقرار عدالت آموزشی؛سازی زیرساختفراهم .4

 ها در دانشگاه دارای مکانیزمی عادلانه؛و پاداشپرداخت  .5

 

 رفتاریعوامل تقویت 

منظور تقویت وضعیت فردی در تلاش است تا به منظور رسیدن به عدالت آموزشی عوامل فردی را تقویت بهدانشگاه 

 کند:های زیر را دنبال مینماید، بنابراین پالیسی

 که به طور دقیق بدانند که بدنبال چه هستند.کارکنان و استادان از اینگاهی آ .1

 جویان توسط استادان؛ها و نیازهای دانشآگاهی صحیح از خواستهکسب  .2

 های ارتباطی مناسب؛درک مناسب استادان از سیستمتقویت  .3

 باور و نگرش و انگیزه کافی و مناسب استادان و کارکنان؛تقویت  .4

رفع اشکال و آموزش با کیفیت و انجام برخورد مناسب گیری از کارکنان و مدیران با تجربه در راستای بهره .5

 با ارباب رجوع.

 

 به عدالت آموزشیدستیابی 

های موثر اند که در این میان دانشگاه پالیسی دارد تا منظور دستیابی به عدالت آموزشی دانشگاه نیازمند برنامهبه 

 های زیر روی دست گرفته شود:در این بخش اقدام

 ؛(ها )دانشجویان، کارکنان، استادان و سهامدارانگیریی تصمیمنفعان آموزشی در همهمشارکت ذیتوسعه  .1

 ها بین دانشجویان، کارکنان و استادان؛برنامهتوزیع  .2
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 های آموزشی و مدیریتی؛گیری در برنامههای دنشجویی به منظور سهمسازی انجمنو فعالتأسیس  .3

 های دانشگاه با مشارکت دانشجویان، کارکنان و استادان. ها و سیاستو اصلاح برنامهبازنگری  .4

گی در ایام برنامهها و امکانات لازم جهت افزایش زمان یادگیری و کاهش بیکردن زیر ساختفراهم .5

 تعطیلات؛

 های درسی؛های یادگیرندگان در برنامهبا توجه به تفاوتبه زمان آموزش توجه  .6

 های وجودی دانشجویان )علایق و استعدادها و نیازها( سطوح مختلف در برنامه درسی؛به کلیه ظرفیتتوجه  .7

 به راهنمایی و مشاوره )تحصیلی و تربیتی و شغلی(؛توجه  .8

 گیری و تأمین نیروهای انسانی در حوزه آموزش؛کارها در بهبه شایستگیتوجه  .9

 برابر در برخورداری از امکانات دانشگاه و استادان با تجربه و ماهر؛فرصت  .11

 صلاحیت استادان و کارمندان با استانداردهای تدوین شده؛ ایدورهارزیابی  .11

 متناسب و عادلانه منابع و امکانات آموزشی برای دانشجویان و کارمندان؛توزیع  .12

 روز کردن تسهیلات و منابع )آموزشی، پژوهشی و فناروی، آزمایشگاهی و کارگاهی(؛به  .13

ه ویان جهت ارائهای جسمی دانشجانه امکانات رفاهی و تسهیلات در دانشگاه به تناسب تفاوتعادلتوزیع  .14

 خدمات؛

 های آموزشی؛تناسب استاد و محصل در کلاسرعایت  .15

 از افراد دارای وضعیت اقتصادی ضعیف، معلول و معیوب؛حمایت  .16

 های آموزشی برای دانشجویان به منظور ورود به بازار کار؛های کارآفرینی و مهارتبه برنامهتوجه  .17

 نفعان آموزشی؛عدالت در رفتارها و روابط متقابل ذیرعایت  .18

 های دانشجویان؛تناسب انتظارات استادان با تواناییرعایت   .19

 اجرایی پالیسی انصاف و عدالتامکان 

منظور اجرایی شدن پالیسی انصاف و عدالت دو گروه استاد و دانشجو همیشه در کنار هم معنا پیدا کرده تا به 

ر های زیها و اقداملازم است که به منظور اجرایی شدن این مهم فعالیتآموزش موثر صورت گیرد، بدین لحاظ 

 در محیط آکادمیک صورت گیرد:

 ماید؛ندر گفتگو و مراوده با دانشجویان انصاف و عدالت را رعایت می و کارمند استاد .1

 نماید؛گیری در باره دانشجویان انصاف و عدالت را رعایت میدر تصمیم و کارمند استاد .2

 سازد؛گیر خود به طور فعال همه دانشجویان را مشارکت و سهیم میدر تصمیماستاد  .3
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 نماید؛با دانشجویان احترام و شأن آنها را رعایت میدر برخورد  و کارمند استاد .4

ر یکسان برخورد و کارمند در تعامل با دانشجویان بدون توجه به وضعیت درسی آنها با همه به طواستاد  .5

 کنند؛می

 د؛کننو کارمند در تعامل با دانشجویان بدون توجه به مذهب آنها با همه به طور یکسان برخورد میاستاد  .6

 ؛دهدی بد او را معیار قرار نمیدهی پاسخ به سوالات سابقهدر نمرهاستاد  .7

به هنگام تدریس در پاسخ به سوالات دانشجویان برای همه به یک اندزاه صبر و حوصله به خرج استاد  .8

 دهند؛می

 ؛کنندشود بصورت یکسان مطرح میدر کلاس به خاطر ارزیابی صنفی انجام میسوالاتی را که استاد  .9

 ؛کنددر طراحی سوالات از محتوای تدریس شده سوال استخراج میاستاد  .11

 

( مورخ 21طی پروتکل شماره ) )ره(انصاف و عدالت موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری  پالیسی

 عالی خواجه عبدالله انصاری مورد تصویب قرار گرفت. شورای علمی موسسه تحصیلات 28/12/1399
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 رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری


