
 

 کاردان خبری  نامههفته 

 دفترسخنگوی پوهنتونتهیه کننده : 

 ۱۳۹۷اسد ۶* شنبه  ۳۵ سال اول * شماره مسلسل

 

 امریکا را کسب کرد AACSBنهاد اعتباردهی  بین المللیپوهنتون کاردان عضویت انجمن 
 

( یک نهاد The Association To Advance Collegiate School Of Business) AACSBانجمن تحصیالت عالی تجارت 

 معتبر ملی و بین المللی می باشد.های معتبر اعتباردهی درایاالت متحده امریکاست و دارای اعضای مهم از میان نهاد 

تشون اقتصشاد و همکشاری ریاسشت روابشن بشین المللشی پوهنځی ن، براساس کوشش  هشای ریاسشت پشوه پوهنتون کاردان افغانستان

 موفق شد تا عضویت این انجمن بین المللی را به دست بیاورد.کاردان 

 برنامشه هشای وبا ا ستفاده از این دستاورد مهم ، پوهنتشون کشاردان مشی توانشد عشالوه بشر اششتراف در کنفشرانم هشا ، سشمینار هشا 

د کشه ادمیک آن ، با شبکه وسیعی از نهاد های اکادمیک وصل شود و هم بشرای رسشیدن بشه یکشی از اهشداا سشتراتی یک  شواک

 جهانی شدن می باشد؛ یک گام دیگر نزدیک گردد.

 

 
 امریکا AACSB  سند عضویت پوهنتون کاردان افغانستان در انجمن اعتباردهی

 

۱ 

 



 

 ایجاد شد استراتیژیک پوهنتون کاردانارتباطات خارجه و مشارکت  دیپارتمنت

نان  از و هم اطمیو سهگیری هدفمند پوهنتون کاردان در مسایل اکادمیک و اداری بیرونی به  اطر تامین ارتباطات موثر 

قیب تعهدات و تع با نهاد های همکار دا لی و  ارجی د شامل تفاهمنامه ها ، پیمان ها و قرارداد هامزایای همه موااجرای 

 .ایجاد شد ارتباطات  ارجه و مشارکت های استراتی یک پوهنتون کاردانطرفین ، دیپارتمنت 

اردان روابن بین المللی پوهنتون کاین دیپارتمنت درسا تار تشکیالتی  ود دارای سه عضو می باشد و درچوکات ریاست 

 مصروا فعالیت می باشد.

 

  ادامه داردبرای استادان کاردان  « روش های تحقیق» آموزشی برنامه 

 
امشه کشاردان، برن و مرکزتحقیقشات و نششرات پوهنتشونپوهنتشون کشاردان مشترف مرکزانکشاا ظرفیشت اسشتادان  پالنبراساس 

ا کششه درآزششاز سمسششتر بهششاری راه انششدازی شششده بششود ؛ بشش بششرای کششادرعلمی پوهنتششون« روش هششای تحقیششق » آموزشششی یششک سششاله 

 موفقیت و عالقمندی اشتراف کننده گان ادامه دارد.

ی توسشن کشادر متصصشو پوهنتشون کشاردان و همکشار ۴:۳۰تشا  ۱:۳۰این برنامه مهم ، روز های پنجششنبه هرهفتشه از سشاعت 

 ۴۰اول  ( پی  برده می شود کشه درمرحلشهځی حقوقوهنیک تن از استادان پوهنتون کابل ) محترم عبدالطیف رحمانی استاد پ

 .ردندگځی از آن مستفید می گانه چهار پوهن ۹تن استادان پوهنتون کاردان از دیپارتمنت های 

  .برای سایر کادرعلمی کاردان نیز تدارف دیده شود ۱۳۹۷قرار است این برنامه در  تم سمستر  زانی 

 

 .ا.ا تقدیم شدتحقیقی پوهنتون کاردان به وزارت تحصیالت عالی ج -علمی پیشنهاد ایجاد ژورنال 

 
تشون تحقیقشی پوهن -بنابر پیشنهاد مرکزتحقیقات ونشرات پوهنتون کاردان و تصویب شورای علمشی پوهنتشون ، رورنشال علمشی 

( از  ISSNمشی )الت علجشتاسیم گردید و بعد ازا ش  رجستریششن نمبشر بشین المللشی م کاردان دربص  علوم طبیعی و مدیریت

 اپ داده شد.به چ، فرانسه 

لمشی ، بشه ع یه هشایبا داشتن دستاویز دو شماره ازنشرات آن ، پیشنهاد رسمی ایجاد این رورنشال علمشی مطشابق بشه الیحشه نششر

 . رددگطی مراحل می ارایه گردید و فعال درکمیسیون مربوطه وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا ریاست انسجام امور اکادمیک 

 

خبری  هفته نامه

 کاردان

 

 پوهنتون کاردان صاحب امتیاز: 

 دفترسصنگوی پوهنتون  ناشر :

 دوکتورمحمدظاهرایوبیمدیرمسوول : 

 0799623007شماره تماس : 

 ، محمد صمیم سدید،  سمیع هللا زرگرزاده ساره عزیزی ،خبرنگاران : 

 محمد عمرکمال  ، میرمحمد صدیق ذلیق ،ځاځی احمدعمر

 میرمحمد صدیق ذلیق ویراستار:

 ابراهیمیمحمد منصور عکاس :

 افغانستان -کابل  چهارراهی پروان دو ، پوهنتون کاردان ، نشانی :

 
۲ 


