
 

 کاردان خبری  نامههفته 

 دفترسخنگوی پوهنتونتهیه کننده : 

 ۱۳۹۷اسد ۱۳* شنبه  ۳۶ سال اول * شماره مسلسل

 

 پوهنتون کاردان امریکا در  Nova Southeastern نپروفیسور پوهنتو

 
کد  ت متحدد  ایداا ب شرقی ایالت فلوریددایجنو ینووابهاوالدین مجتبی ، استاد افغان تبار پوهنتون محترم پروفیسور دوکتور 

 ۱۱ب  روز پنجشدنپوهنتدون کداردان ، ځی اقتصداد از دانشمندان و پژوهشگران برجست  امریکدا مدی باشدد ن بندابر دپدوت پدوهن

و  بدرای محصدقن اقتصداد« اخدق  و رهبدری تجدارت » دو جلس  آموزشی بسیار موثر و الهام بخش را درمورد  ۱۳۹۷اسد 

ای کاردان هدر تاار کنفرانس پوهنتون کاردان ځی اقتصاد را برای استادان پوهن« ایجاد فرصت های آموزشی فو  العاد  » 

 مورد استقبال گرم محصقن و استادان قرارگرفت و بسیا رمفید خواند  شد.ارای  نمود ک  در شعب  تایمنی 

پدقو  برتددریس در  سال ب  اینطدر  در ایداات متحدد  امریکدا زندد  گدی مدی کندد ، ۳۸مجتبی ک  از مدت سور دوکتورپروفی

 شد.می با جهانینشری  پلمی  نچندیپضو هیت تحریرنیز انجام داد  و پوهنتون های امریکا ، تحقیقات متعدد پلمی را

از همکاری ها ومشدورت ک  است حقیقی کاردان نیز ت -ل پلمی هیآت تحریر ژونا پضو پروفیسور بهاوالدین مجتبی همچنان

 بهر  گرفت  می شود. شانمفید های 

 

 
 

رای هنگام ارایه لکچر بایاالت متحده امریکا  استاد پوهنتون نووای جنوب شرقیپروفیسور دوکتوربهاوالدین مجتبی 

 درکابل اقتصاد پوهنتون کاردان ځیپوهن محصالن واستادان
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 پوهنتون کاردانځی انجنیری و تکنالوژی روبات های جدید درالبراتوار نو آوری پوهن ساخت

 

 Cleaner Bot: ایدن  تواند زمین را ب  شکل اتومات پاک کندد بددون آنکد  بد  جدای تصدادم نمایدد. ست ک  میباتیور

نمایدد. بدر نقدرار میگیدرد تصدادم  نمایدد تدا بدا اشدیای کد  در مقدابلش بات دارای چندین نوع سنسر ها بود  ک  آنرا کمد  مدیور

 ا پاک نماید.رسطح  ,چرخ ک  در مقابل اش قرار دارددو با استفاد  از پمپ آب میتواند آب را بر زمین بپاشاند و با ، پقو 

 

 Blind Assistant :سدت  سیستمی است ک  اشخاص نابینا را کم  میکند تا بدون کم  دیگران را  بروندد. ایدن سی

 .متری شناسایی کرد  و ب  شخص نا بینا هشدار صوتی میدهد ی متشکل از سنسر های میباشد ک  اشیا را از فاصل  

 

                                                                              

 Computer Numerical Control (CNC) Plotter :ست کد  میتواندد رسدامی کندد. ایدن یپبارت از دستگاه

 نماید. ی ور  رس سیست  قادر است تا پکسی را ک  توسط کامپیوتر پروسس شد  باشد با استفاد  از قل  و یا پنسل ب  رو

 

 Smart Plant Pot:  ون ایدن چد دندیگر ازم نیست تا زمان آبیاری گل ها را ب  یاد داشدت  باشدی ،با گلدان هوشمند

 نور آفتاب را رطوبت و مقدار، این گلدان درج  حرارت ،است تا ب  شکل اتومات گل ها را آبیاری کند. بر پقو   گلدان قادر

 نماید. این معلومات را ارسال می تاننیز سنجید  و هموار  ب  تیلیفون هوشمند 
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 آماده گی ها برای برگزاری سمپوزیم انجنیری و تکنالوژی در پوهنتون کاردان

 

زی  سدمپوسدومین ،  ۱۳۹۷اسدد  ۱۸اسدت روز پنجشدنب   پوهنتون کداردان قدرارځی انجنیری و تکنالوژی براساس ابتکار پوهن

 ب  نمایش گذاشت  شود. «تاثیرگذار بر جامع  ن روش های جدید در انجنیری و تکنالوژی » پلمی تحت نام 

لی انجنیدری پمپروژ   ۱۶این سمپوزی  ک  تفصیقت آن در شمار  آیند  هفت  نام  خبری کاردان بازتاب خواهد یافت ن دارای 

ربوطد   مت رهنمایی اسدتادان ک  توسط محصقن دپیارتمنت های انجنیری سیول و کمپیوتر ساینس تح خواهد بودو تکنالوژي 

 ب  نمایش گداشت  می شود.

 شد.این سمپوزی  ب  روی تمام مراجعان جامع  باز بود  و هد  آن معرفی تخنی  های تاز  برا ی رفا  جامع  می با
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