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کنفرانس ساالنه انکشاف تحصیالت عالی در افغانستان به ابتکار پوهنتون کاردان برگزار شد
برنامه معلوماتی پیرامون چالش ها و فرصت  های تعدیل  قانون منع خشونت علیه زن

هفته استقبال از محصالن جدیدالشمول پوهنتون کاردان
د آمو سیندزې حوزې په تړاو د دوو څېړنیزو راپورونو مخ کتنه وشوه

منایشگاه مرکز موفقیت محصالن برگزار شد
پوهنتون کاردان محفل فراغت ٥٢ تن از فارغان برنامه زبان انگلیسی برای خربنگاران و متشبثان را برگزار کرد

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان جلسه ٔ معلوماتی را پیرامون برنامه رضاکاران سازمان ملل متحد در افغانستان جهت 
تقویت فعالیت های رضاکارانه میان محصالن این پوهنتون برگزار کرد
برگزاری سمینار آموزشی پیرامون قدرت فن بیان در رادیو و تلویزیون

پوهنتون کاردان در مجمع توسعه پایدار آسیا – پاسفیک ٢٠٢١ رشکت کرد
گردهامیی اعضای انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار پیرامون اهداف توسعه پایدار در افغانستان 

کاردان پوهنتون د تلپاتې پراختیايي موخو د پیاوړتیا په موخه د افغانستان د تلپاتې پراختیا د حل الرو شبکې په ناسته 
کې ګډون وکړئ

دیپارمتنت اقتصاد پوهنتون کاردان رقابتی را پیرامون احکام ماه رمضان راه اندازی کرد 
محصالن دیپارمتنت اقتصاد در برنامه آموزشی پیرامون کریپتو کرنسی و پیش بینی های آینده آن رشکت کردند

قیس محمدی آمر دیپارمتنت اقتصاد پوهنتون کاردان مقاله خود را در کنفرانس ساالنه شورای بین املللی اعتباردهی 
تحصیالت عالی در تجارت ارایه کرد

په عمل کې د پروژې مدیریت په تړاو روزنیز سیمینار جوړ شو

فهرست



کنفرانس ساالنه انکشاف تحصیالت عالی در افغانستان
به ابتکار پوهنتون کاردان برگزار شد

پوهنتون کاردان افتخار دارد که به روز پنج شنبه، ١٩ حمل سال 
١٤٠٠، کنفرانس ساالنه انکشاف تحصیالت عالی را با مترکز 

روی ایجاد اصالحات در امتحان کانکور با حضورداشت 
پروفیسور دکتور عباس بصیر وزیر تحصیالت عالی افغانستان، 

داکرت حمیدالله فاروقی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین، 
دوکتور عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت، محرتم 

روئین رحامنی رییس پوهنتون کاردان، پوهاند دکتور عثامن 
بابری رییس پوهنتون کابل، محققان داخلی و خارجی، رشکای 

اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان، استادان، فارغان و محصالن 
این پوهنتون، برگزار کرد.

این کنفرانس با هدف ایجاد اصالحات در امتحان کانکور، 
انکشاف نظام تحصیالت عالی با استفاده از راه اندازی 

تحقیقات علمی در افغانستان، ایجاد فرصت ها برای بحث روی 
انکشاف پالیسی های مرتبط به تحصیالت عالی و ترویج نوآوری 

در سکتور تحصیالت عالی با استفاده از فن آوری نوین 

تحصیلی، برگزار شد. در این کنفرانس ضمن گشایش مرکز 
انکشاف تحصیالت عالی در پوهنتون کاردان و گفتامن ویژه در 

مورد امتحان کانکور و انکشاف تحصیالت عالی، پنج رساله ی 
تحقیقی نیز پیرامون ایجاد اصالحات در امتحان کانکور از سوی 

محققان داخلی و خارجی پوهنتون کاردان ارایه و یافته های آن 
با اشرتاک کنندگان رشیک شد.

در همین حال، روئین رحامنی رییس عمومی و بنیانگذار 
پوهنتون کاردان چنین گفت: «تحصیالت بنا و اساس 

جامعه را تشکیل می دهد و متضمن انکشاف و توسعه نظام
 های اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی در کشور است.»

آقای رحامنی همچنان افزود که تقویت انکشاف پایدار 
تحصیالت عالی در کشور، نیاز مربم و رضوری در کشور است. 

بناً، برای داشنت نظام تحصیالت عالی پویا باید اصالحات 
اساسی و گسرتده در امتحان کانکور به میان آید.
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افزون بر این دکتور عباس بصیر، وزیر تحصیالت عالی کشور 
در نخست از پوهنتون کاردان مبنظور راه اندازی کنفرانس 

ساالنه انکشاف تحصیالت عالی در افغانستان و ایجاد مرکز 
انکشاف تحصیالت عالی در این پوهنتون، اظهار سپاس و 

قدردانی کرد. وی گفت: «پوهنتون کاردان یک نگاِه اکادمیک 
به نظام تحصیالت عالی در کشور و امتحان کانکور دارد. این 
پوهنتون همیشه دنبال راه کارهای مؤثر بوده و مدام به وزارت 

تحصیالت عالی با یک طرح جدید آمده است. این کنفرانس نیز 
بیانگر تعهد پوهنتون کاردان برای ایجاد اصالحات در نظام 

تحصیالت عالی کشور است.»

وزیر تحصیالت عالی افزود: «برای داشنت تحصیالت 
عالی با کیفیت و پویا باید روی محورهای اساسی چون 

ازدیاد کمیت افرادی که به نظام تحصیالت عالی دسرتسی 
دارند، بلندبردن کیفیت تدریس در نهادهای تحصیالت 

عالی دولتی و خصوصی و تولید علم و دانش، مترکز ویژه 
صورت گیرد؛ زیرا راه  کارهای پیرشفت و توسعه هر سکتور 

جامعه را نظام تحصیالت عالی اش مشخص و تضمین    
می کند.»

عالوه براین، دکتور بصیر، مدیریت دقیق تحصیالت عالی 
افغانستان، مدیریت تدریس الکرتونیکی (آنالین)، ایجاد 

میکانیزم های جدید آموزشی، ایجاد اصالحات در امتحان کانکو 
و ایجاد طرزالعمل های داخلی وزارت تحصیالت  عالی را از

جمله  برنامه های آینده این وزارت برشمرد.

در ضمن، حمیدالله فاروقی، وزیر دولت در امور شهدا و معلولین 
افغانستان، در مورد نقش تحصیالت عالی کشور و راه کارها 

برای انکشاف تحصیالت عالی دولتی و خصوصی کشور سخن 
گفت و نقش رسمایه گذاری های دولتی و خصوصی را در این 

راستا حیاتی دانست. وی گفت: «امیدوار هستیم که کنفرانس 
امروزی را که پوهنتون کاردان راه اندازی کرده است، یک رشوع 

خوب باشد تا بتوانیم تحقیقات علمی را در سطح کشور بیشرت 
ساخته و یک نقش قابل مالحظه را در سطح بین املللی داشته 

باشیم.»

در ادامه کنفرانس، گفتامِن پیرامون ایجاد اصالحات در امتحان 
کانکور و انکشاف تحصیالت عالی در کشور با اشرتاک روئین 

رحامنی رییس پوهنتون کاردان، پوهاند دکتور محمد عثامن 
بابری رییس پوهنتون کابل، پوهاند عبدالقدیر خموش رییس 

اداره ملی امتحانات، داکرت پروین رای استاد پوهنتون کاردان و 
داکرت احمد خالد حاتم رییس پوهنځی علوم اجتامعی پوهنتون 

کاردان، برگزار شد. پس از پایان گفتامن، مرکز انکشاف 
تحصیالت عالی پوهنتون کاردان از سوی رییس پوهنتون 

کاردان و معین مالی و اداری وزارت تحصیالت عالی آقای 
نوراحمد درویش، رسامً گشایش یافت.

در پایان کنفرانس، محققان داخلی و خارجی، پنج رساله 
تحقیقی شان را روی مطالعه فرآیند امتحان کانکور در 

افغانستان، استفاده از فن آوری دیجیتال در برگزاری امتحان 
کانکور، مطالعه و بررسی تاثیر اقتصادی امتحان کانکور در شهر 

کابل، چالش ها و راه کارهای امتحان کانکور در افغانستان، 
تحلیل حقوقی چالش های امتحان کانکور، ارایه کردند و 

یافته های شان را با اشرتاک کنندگان رشیک ساختند.

در پایان کنفرانس به متامی محققانی که رساله های شان را 
روی ایجاد اصالحات در امتحان کانکور ارایه کردند،

تقدیرنامه ها اهدا شد. پوهنتون کاردان درنظر دارد تا سال یک بار 
کنفرانس انکشاف تحصیالت عالی را در افغانستان برگزار کند تا 

به انکشاف تحصیالت عالی در این کشور، کمک کرده باشد.
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برنامه معلوماتی پیرامون چالش ها و فرصت  های تعدیل  قانون منع خشونت علیه زن
پوهنتون کاردان و موسسه وار چایلد کانادا به روز دوشنبه ٩ 

حمل ١٤٠٠، جلسه ی معلوماتی را برای ارزیابی انتقادی 
وضعیت حقوقی، مطالب و تطبیق قانون منع خشونت علیه 

زنان، در تاالر کنفرانس های شعبه تایمنی برگزار کرد.

در این برنامه ی معلوماتی، مقام های عالی رتبه دولت از وزارت
  امور زنان، وزارت عدلیه، وزارت ارشاد حج و اوقاف، وزارت 

دولت در امور پارملانی، منایندگان آژانس های مربوطه سازمان 
ملل، منایندگان دونرها و جامعه مدنی حضور داشتند و روی 

قانون منع خشونت علیه زنان بحث و تبادل نظر کردند.

افزون بر این، داکرت احمد خالد حاتم، رییس پوهنځی علوم 
اجتامعی پوهتنون کاردان، در مورد قانون منع خشونت، اهمیت 

و کاربرد آن به صورت مفصل صحبت کرد و این قانون را مورد 
نقد و بررسی قرار داد و موردهای نقد آن را نیز بیان داشت.

در همین حال، محب الله شاغاسی مسوول بخش محکمه 
متثیلی پوهنتون کاردان در مورد وضعیت عمومی زنان، چالش ها 

و مشکل های اجتامعی که زنان در رسارس افغانستان با آن 
روبرو هستند به صورت مفصل معلومات ارایه کرد.

این در حالیست که قانون منع خشونت علیه زنان، در زمان 

حامد کرزی رییس جمهور اسبق جهموری اسالمی افغانستان، 
ایجاد شد. هدف از ایجاد این قانون رسیده گی به جرایم 

خشونت علیه زنان و اطفال است که هنوز رای پارملان را بدست 
نیاورده و این خود بیانگر چالش بزرگ فراروی اجرای این قانون 
می باشد که نیاز است تا روی آن بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

قانون منع خشونت علیه زنان، یکی از جنجالی ترین قوانین 
افغانستان بوده که در دو دهه ی اخیر، مجلس منایندگان در 

برابر تصویب آن مقاومت کرده است. اکنون احکام جزایی آن 
(فصل مربوط به جرم انگاری خشونت علیه زنان) در قانون جدید 

جزای افغانستان (کُد جزا) گنجانیده نشده است. به همین 
اساس تصمیم اتخاذ گردید تا این قانون مورد تعدیل قرار گیرد و 

جهت تایید به مجلس منایندگان جمهوری اسالمی افغانستان 
فرستاده شود تا به صورت دقیق و همه جانبه آن مورد تطبیق قرار 

گیرد.

پوهنتون کاردان همواره در تالش است که همچو برنامه های 
معلوماتی را جهت ارتقای ظرفیت های علمی محصالن خویش 

برگزار کند.
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هفته استقبال از محصالن جدیدالشمول پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان هفته استقبال از کاردانیان را از تاریخ ٧ الی 
١٢ حمل سال ١٤٠٠ خورشیدی با راه اندازی برنامه های ویژه 

جهت استقبال از محصالن جدیدالشمول این پوهنتون، برگزار 
کرد.

هدف از برگزاری هفته استقبال از کاردانیان، آشنایی محصالن 
جدیدالشمول با رهربی پوهنتون، محیط، استادان، سهولت ها و 

امکانات پوهنتون کاردان بود که در جریان هفته استقبال از 
کاردانیان، دفرت مشارکت و موفقیت محصالن، با برگزاری 

برنامه های متنوع از محصالن جدیدالشمول استقبال گرم کرد.

در دو روز نخست هفته استقبال از کاردانیان، محصالن 
جدیدالشمول با صنف های درسی، اساتید، سیستم تدریسی، 
مرکز موفقیت محصالن و محیط درسی پوهنتون کاردان آشنا 

شدند. در ضمن هر دیپارمتنت معلومات مفصل را در مورد 
ویژگی های هامن دیپارمتنت برای محصالن ارایه کرد.

در روز چهارم این هفته، سمینار آموزشی پیرامون نوشنت و تهیه 
خلص سوانح از سوی دفرت خدمات کاریابی پوهنتون کاردان 

برای محصالن دایر شد تا محصالن جدیدالشمول با اساسات 
نوشنت خلص سوانح معیاری آشنایی حاصل کنند و بتوانند در 

آغاز سفر کاری خویش از آن مستفید شوند.

در همین حال، عمر محمدی، یکی از محصالن جدیدالشمول 
دیپارمتنت کمپیوترساینس، ضمن اظهار خوشی از هفته استقبال 
کاردانیان و سپاسگزاری از برگزاری برنامه های مفید، بیان منود 

که این هفته باعث شد تا درک بهرتی از پوهنتون و برنامه 
تحصیلی و ارتباط با محصالن، تعیین اهداف تحصیلی و داشنت 

برنامه برای رسیدن به اهداف خویش داشته و برای آینده
خوشبین باشم.

از سوی دیگر، ساره نوری محصل دیپارمتنت اداره تجارت، 
اظهار داشت: «هفته استقبال فرصتی خارق العاده برای ما بوده 

تا درک درستی از سفر علمی خود در پوهنتون کاردان داشته 
باشیم.»

دو روز اخیر این هفته، با برگزاری مسابقه های دوستانه کرکت و 
فوتبال میان تیم های پوهنتون کاردان و محصالن جدید، جهت 

آشنایی استعدادهای جدید همراه بود.

هفته استقبال از کاردانیان یک ابتکار ویژه ای پوهنتون 
کاردان است که در آغاز هر سمسرت جهت استقبال از 

محصالن جدیدالشمول این پوهنتون برگزار می شود که در 
آن فعالیت های علمی، اجتامعی و ورزشی برای الهام 

بخشیدن به محصالن جدید و ایجاد انگیزه برای آغاز سفر 
تحصیلی شان در پوهنتون کاردان اجرا می شود.
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د آمو سیندزې حوزې په تړاو د دوو څېړنیزو راپورونو مخ کتنه وشوه
طرزي څېړنیز بنسټ د کاردان پوهنتون په همکارۍ د آمو 

سیندزې حوزې په تړاو د خپلو دوو څېړنیزو راپورنو مخ کتنه 
وکړه. په همدې تړاو د دوشنبې په ورځ (١٦ وری ١٤٠٠) د 
کاردان پوهنتون د کنفرانسونو په تاالر کې «د آمو سیندیزه 
حوزه: له محرومیت تر شمولیت» تر رسلیک الندې غونډه 

جوړه شوې وه.

د دې پروګرام د جوړېدو بنسټیزه موخه د آمو سیندزې حوزې په 
تړاو د څېړنیزو راپورنو د موندنو رشیکول او د دې حوزې حقوقي 

چارچوکاټ او پر هغې حاکم اوبیز سیاستونه ول.

په دې پروګرام کې د کاردان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د 
ماسټري ډیپارټمنټ آمر فهیم سادات، د طرزي څېړنیز بنسټ 
مرستیال داوود محمدي، د افغانستان د اوبو د تنظیم عمومي 

رییس انجنیر نعیم الله ساالرزي، د چارو ادارې حقوقي سالکار 
نظیم سمون، یو شمېر څېړونکو، متخصصینو او د پوهنتون 

استادانو برخه اخیستې وه.

د طرزي څېړنیز بنسټ په دې پروګرام کې خپل دوه څېړنیز راپورونه 
(د آمو سیندیزې حوزې حقوقي لرلید او د آمو سیند اوبیز سیاستونه او 

د دې حوزې اقلیمي بدلونونه) خپاره او د هغو مخ کتنه یې وکړه.

آمو سیند د افغانستان یو له تر ټولو لویو سندیزو حوزو څخه ګڼل 
کېږي، چې جیوپولیټیکي او جیوهایدرولوژیکي رشاېطو او د 

افغانستان له شاميل ګاونډیو هېوادونو رسه د ګډو اوبیزو نه همکاریو 
له امله یې له اوبیزو رسچینو څخه د پام وړ ګټه نه اخیستل کېږي.

طرزي څېړنیز بنسټ په ٢٠١٨ کال کې تاسیس شوی، چې د سولې، 
جګړې، افراطیت او پراختیا مطالعايت حوزې یې د څېړنو بنسټ 

تشکیلوي.

کاردان پوهنتون تل هڅه کوي، چې د خپلو محصلینو د علمي او 
مسلکي ظرفیت لوړولو په موخه له ميل او نړیوالو بنسټونو رسه په ګډه 

همکارۍ بېالبېل علمي، څېړنیز او پراختیا پروګرامونه جوړ کړي.
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منایشگاه مرکز موفقیت محصالن برگزار شد
مرکز موفقیت محصالن پوهنتون کاردان به روز شنبه، ٢١ 

حمل سال ١٤٠٠، طی مراسم ویژه منایشگاه مرکز موفقیت 
محصالن را جهت معرفی فعالیت ها و خدمات این مرکز 
برای محصالن، در شعبه پروان دو این پوهنتون برگزار 

کرد.

هدف از راه اندازی این منایشگاه، ارایه معلومات پیرامون دفرت 
خدمات کاریابی، دفرت روابط با فارغان، امکانات و سهولت های 

این مرکز، انجمن های محصالن، برنامه های آینده و
انگیزه دهی محصالن در اشرتاک برنامه های خارج از نصاب 

درسی عنوان شد.

اجمل نبی زاده مدیر دفرت مشارکت و موفقیت محصالن 
پوهنتون کاردان گفت: «در منایشگاه مرکز موفقیت محصالن، 
کاردانیان جدید و محصالن رشته های مختلف در مورد برنامه ها 

و فعالیت های متنوع این مرکز آگاهی حاصل کردند و برای شان 
انگیزه داده شد تا در انجمن های مختلف اشرتاک کرده و از 

برنامه های مفید که از سوی این مرکز راه اندازی می شود، 
استفاده موثر کنند.»

در همین حال، ابرار محمد صادق، یکی از محصالن جدید 
برنامه اداره تجارت گفت: «در منایشگاه امروز در مورد بخش

 های مختلف مرکز موفقیت محصالن معلومات دریافت کردم و 
در پهلوی این در مورد دفرت خدمات کاریابی اطالعات حاصل 

کردم و خوشحال استم که پوهنتون کاردان این چنین فرصت را 

برای محصالن ایجاد می کند تا در رشته های مورد نظر شان 
صاحب کار شوند.»

عالوه بر این، حسینا قادری محصل جدید برنامه کمپیوتر ساینس 
از برگزاری این منایشگاه استقبال منوده و منایشگاه را برنامه 

مفید عنوان کرد که معلومات مفصل برای محصالن جدید که در 
مورد مرکز موفقیت محصالن نداشتند، ارایه کردند. وی هم چنان 

افزود: «این واقعاً یک ابتکار عالی است که پوهنتون کاردان 
انجمن های مختلف را برای بلند بردن ظرفیت محصالن و 

مهارت های شان فراهم ساخته است تا ما بتوانیم در انجمن های 
مختلف عضو باشیم و از برنامه های خارج از نصاب این پوهنتون 

در ارتقای ظرفیت های علمی و عملی خود بهره مند شویم.»

عالوه براین، در ختم برنامه، بازی های متنوع ذهنی میان 
اشرتاک کننده گان این منایشگاه جهت رسگرمی شان،

راه اندازی شد.

این برنامه باعث شد تا محصالن از فواید اشرتاک در برنامه های 
خارج نصاب آگاه شده و بیش از ١٠٠ محصل برای عضو شدن 

در انجمن های مختلف پوهنتون کاردان ثبت  نام کردند.

پوهنتون کاردان در حال حارض دارای ١٩ انجمن محصالن 
است که در بخش های مختلف، جهت بلند بردن ظرفیت های 

محصالن فعالیت می کنند.
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پوهنتون کاردان محفل فراغت ٥٢ تن از فارغان برنامه زبان انگلیسی
برای خربنگاران و متشبثان را برگزار کرد

پوهنتون کاردان در همکاری با سفارت آمریكا در كابل، به روز 
شنبه، ٢١ ماه حمل سال ١٤٠٠، محفل فراغت ٥٢ تن از 

فارغان برنامه زبان انگلیسی برای خربنگاران و متشبثان را که 
به عنوان برنامه انگلیسی برای اهداف خاص (ESP) شناخته می

 شود، در تاالر کنفرانس های شعبه تایمنی برگزار کرد.

هدف این برنامه، تقویت زبان انگلیسی خربنگاران در
گزارش دهی و افزایش ظرفیت متشبثان برای برقراری ارتباط با 

بخش های تجارتی در سطح بین املللی بود. خربنگاری در 
افغانستان به طور سنتی به زبان های انگلیسی و پشتو تدریس 

می شود.

این در حالی است که این امر خربنگاران ملی را در رشد و درک 
مسایل منطقه  کمک کرده است اما هنوز هم بسیاری از 

خربنگاران افغان مهارت، دانش و توانایی الزم برای درک 
مسایل منطقه ای و بین املللی را ندارند.

به دلیل ماهیت کار خربنگاری، بسیاری از روزنامه نگاران بدون 
استفاده از فن آوری، اتاق فکر بین املللی، رسانه های مستقل و 

ایجاد ارتباط با روزنامه نگاران برجسته و محققان بین املللی، 
اطالعات خود را از منابع محلی و ملی بدست می آورند. در 

همین حال، خربنگاران افغان نتوانسته اند تحوالت افغانستان و 
موضوعات مربوط به امنیت را به سمع نهادهای بین املللی، 

رسانه ها و سایر مخاطبان بین املللی برسانند.

این مانع زبانی مشکل اساسی در برابر توانایی خربنگاران افغان 
برای انعکاس و ترویج تغییرات و تحوالت بزرگ و بیان داستان

 های موفقیت است که با حامیت مالی سفارت امریکا و سایر 
متحدان بین املللی ما این مانع فرا روی خربنگاران و متشبثان 

افغان برداشته شده است.

با استفاده از آموزش برنامه زبان انگلیسی برای خربنگاران 
برجسته اعم از مردان و زنان افغان، این برنامه امکان توسعه 

حرفه ای خربنگاران را فراهم می کند تا با تکنالوژی نوین بلدیت 
داشته و از موضوعات مهم جهانی باخرب باشند و آنها را قادر می
 سازد که با کارشناسان تحقیقاتی بین املللی و شبکه های گسرتده 

رسانه های بین املللی در ارتباط باشند. این پروژه در دراز مدت، از 
طریق آموزش نسل جدیدی از کادرهای ورزیده عرصه خربنگاری 
که دارای مهارت های ویژه زبان، آگاهی جهانی و حساسیت های 

فرهنگی هستند، به توسعه رسانه های کشور کمک خواهد کرد.

جهان زیب احمدزی مدیر پروژه ESP ، گفت: «این یک 
برنامه عالی است که نه تنها به خربنگاران و متشبثان کمک 
می کند تا مهارت های زبان انگلیسی خود را ارتقا دهند بلکه 
فرصتی بسیار ارزشمند و مفید را برای گسرتش ارتباطات 
حرفه ای و به اشرتاک گذاشنت تجارب آنها در پروژه های 

کاری شان فراهم می کند.»
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در همین حال، یک نیاز اساسی برای گسرتش تجارت و
رسمایه گذاری در افغانستان وجود دارد. دولت افغانستان رشد 

اقتصادی و خودکفایی را از مهمرتین اولویت های خود قرار 
داده است که این امر با افزایش توافقات دو جانبه، پل های 

هوایی، موافقت نامه های تجاری و توسعه زیرساخت های ملی 
است. با این وجود، تجارت و تجارت پیشه های افغانستان با 

دسرتسی محدود به فن آوری تأمین مالی و ارتباطات بین املللی 
رشد و توسعه گسرتده نداشته اند.

در حالی که تالش های اخیر دولت ایاالت متحده امریکا در 
افغانستان برای ارتباط دهی تاجران و صادرکنندگان افغان با 

بازارهای منطقه ای و جهانی نتایج مثبتی به همراه داشته است، 
فرصت های بی شامری از دست رفته نیز وجود دارد. از طریق 

آموزش مهارت های پیرشفته زبان انگلیسی، متخصصان بخش 
صادرات می توانند تحقیقات بازار را انجام دهند،

رسمایه گذاران توانا را شناسایی کنند، در منایشگاه ها و برنامه
 های تجارت بین املللی رشکت کنند و در نتیجه در جهت تقویت 

زبان و فرهنگ، ارتباطات تجاری خود را با جهان نیز افزایش 
دهند.

عالوه بر این، سمینارها و برنامه های آموزشی زبان برای تجارت
 پیشه گان افغان اعم از مرد و زن، مهارت های زبانی شان را 

ارتقا بخشیده و آن ها را قادر می سازد تا محصوالت شان را از 
جمله صنعت فرش، میوه های خشک و سبزیجات در بازارهای 

بین املللی عرضه کنند. در همین حال، نیاز است که آژانس 
صادرات افغانستان برای جلب حامیت آمریکا و افغانستان در 

رابطه با توسعه اقتصادی کشور ایجاد شود.

سونیا عزت یار، فارغ التحصیل Business Stream این پروژه، 
گفت: «من با کمک برنامه ESP توانستم واژگان تجاری، 

نوشته های تجاری، ارتباطات تجاری، مهارت های ارایه خود 
را بهبود ببخشم. اکنون پیرشفت بیشرتی در کار خود 

مشاهده می کنم من معتقدم که این برنامه ها بسیار مهم 
هستند زیرا اکرث افرادی که در افغانستان تجارت

می کنند مهارت کافی در برقراری ارتباط انگلیسی ندارند یا 
انگلیسی را منی دانند.

بیشرت اوقات، آنها مجبورند محصوالت خود را به صورت کالمی و 
غیرکالمی ارایه دهند آنها اغلب منی توانند در بازارهای جهانی 

رشکت کنند زیرا منی توانند با این افراد (فروشندگان و مشرتیان) 
به زبان انگلیسی ارتباط برقرار کنند. من می توانم بگویم که این 
یک فرصت عالی برای یادگیری بود و از سفارت ایاالت متحده 
امریکا و پوهنتون کاردان برای ایجاد این فرصت سپاسگزارم.»
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پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان جلسه ٔ معلوماتی را پیرامون برنامه 
رضاکاران سازمان ملل متحد در افغانستان جهت تقویت فعالیت های

رضاکارانه میان محصالن این پوهنتون برگزار کرد
پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، با همکاری سازمان 

رضاکاران ملل متحد (UNV) به تاریخ ٢٣ حمل سال ١٤٠٠، 
جلسه ی معلوماتی را در مورد برنامه رضاکاران سازمان ملل 

متحد در افغانستان برای محصالن پوهنځی اقتصاد این 
پوهنتون دایر کرد تا فعالیت های رضاکارانه را میان محصالن 

این پوهنتون تقویت بخشد.

در این برنامه در حدود ٤٠ محصل رشکت کردند و محتوای 
برنامه توسط آقای فیروز ځالند، مسوول سازمان رضاکاران ملل 

متحد در افغانستان ارایه شد. هم چنان در جریان برنامه، 
محصالن فرصت داشتند تا در برنامه رضاکاران سازمان ملل 

متحد (UNV) ثبت نام کنند.

فیروز ځالند، مسوول سازمان رضاکاران ملل متحد در 
افغانستان گفت: «با کامل خرسندی می توانم بگویم که 
محصالن پوهنتون کاردان انگیزه پیوسنت به برنامه های 

رضاکارانه را دارند و آنها در گذشته نیز فعالیت های رضاکارانه را 
متفاوت تر را از محصالن سایر پوهنتون ها انجام داده اند.»

با ثبت نام ٤٠ محصل جدید به برنامه رضاکاران سازمان ملل 
متحد، تعداد محصالن پوهنځی اقتصاد پوهنتون به عنوان 

رضاکاران سازمان ملل متحد به ٨٠ نفر رسید که نشانه بارزی از 
انگیزه کارهای رضاکارانه در میان محصالن پوهنتون کاردان 

است.

داکرت سید عبداملعز میرزاده، رییس پوهنځی اقتصاد چنین 
گفت: «این برنامه به هدف ارتقای فعالیت های رضاکاری در 
افغانستان، به ویژه محصالن پوهنتون کاردان بود.» وی در 

ادامه افزود که با راه اندازی چنین برنامه ها می خواهیم 
محصالن خود را برای اشرتاک در فعالیت های رضاکارانه و 

کسب تجربه رضاکارانه در سطح بین املللی ترغیب کنیم.

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان همواره در تالش است که 
همچو برنامه ها را جهت رشد و تقویت فعالیت های خارج از 

نصاب پوهنتون کاردان راه اندازی کند.
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برگزاری سمینار آموزشی پیرامون قدرت فن بیان در رادیو و تلویزیون

دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان به روز 
شنبه، ٢٨ حمل سال ١٤٠٠، سمینار آموزشی را تحت عنوان 
«قدرت فن بیان در رادیو و تلویزیون» برای محصالن این 

دیپارمتنت، با سخرنانی خوشحال آصفی، گرداننده برنامه های 
رادیو و تلویزیون و استاد پوهنتون، برگزار کرد.

این سمینار آموزشی به همکاری نورالله بابکرخیل، استاد 
دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه و اجمل غفوری 

مسوول استدیوهای آموزشی رادیو  و تلویزیون دیپارمتنت 
ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان، برای محصالن 

سمسرتهای اول و دوم این دیپارمتنت به هدف ارتقای 
ظرفیت علمی و عملی محصالن راه اندازی شد.

در این برنامه که بیش از ٤٠  محصل حضور داشت، استاد 
خوشحال آصفی، محصالن را با اهمیت، بهبود و چگونه گی 

اجرای فن بیان در رادیو و تلویزیون آشنا ساخت.

افزون بر این، برخی از محصالن در این سمینار آموزشی، چند 
مترین فن بیان و سخرنانی را نیز از سوی آقای آصفی فرا 

گرفتند.

حسنا لطیفی، محصل سمسرت دوم این دیپارمتنت چنین می
 گوید: «چیزهای زیادی را از این سمینار آموختم و بدون شک 

برگزاری چنین سمینارها برای رشد و ظرفیت علمی و مسلکی 
محصالن، خیلی ها سودمند متام می شود.»

عرفان نوید، یکی از محصالن جدید دیپارمتنت ژورنالیزم و 
ارتباطات عامه افزود: «من از برنامه های خارج از نصاب 

دیپارمتنت ژورنالیزم خیلی خرسندم چون این کار باعث ارتقای 
ظرفیت علمی و عملی ام می شود.»

دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان هم واره در 
تالش است که همچو سمینارهای آموزشی را جهت رشد و 

ارتقای ظرفیت های علمی و عملی محصالن خویش برگزار کند.
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پوهنتون کاردان در مجمع توسعه پایدار آسیا – پاسفیک ٢٠٢١ رشکت کرد
محمد شمس فرملی، مسوول دفرت توسعه پایدار پوهنتون 

کاردان از تاریخ ٢٤ الی ٢٦ حوت سال ١٣٩٩، در مجمع 
توسعه پایدار آسیا- پاسفیک رشکت کرد تا پیرامون موضوع

 های مختلف در مورد توسعه پایدار بحث و تاثیر ویروس 
کرونا در سطح محلی، ملی و منطقه ای، تبادل نظر کند. در 

این مجمع، جوانان از رسارس منطقه آسیا و اقیانوسیه 
گردهامیی مجازی را تشکیل دادند و در مورد مسایل مختلف 

توسعه پایدار بحث و گفت وگو کردند.

در این مجمع، گروه از جوانان آسیا – پاسفیک در مورد هدف 
اول: محو فقر، هدف دوم: از بین بردن گرسنگی، هدف سوم: 
زندگی صحت مند، هدف هشتم: کار مناسب و رشد اقتصادی، 
هدف دهم: کاهش نابرابری، هدف دوازدهم: تولید و مرصف 

مسووالنه، هدف سیزدهم: اقدام برای اقلیم، هدف شانزدهم: 
صلح، عدالت و نهادهای نیرومند و هدف هفدهم مشارکت برای 

دستیابی به اهداف بحث کردند. هم چنان، رشکت کنندگان 
جوان راه کارهای را برای رشد و توسعه فراگیر جهت ترسیع 

اجرای برنامه ٢٠٣٠ در منطقه آسیا و اقیانوسیه پیشنهاد کردند.

مجمع جوانان توسعه پایدار آسیا- پاسفیک، توسط مجمع بین 
الدولتی توسعه پایدار آسیا- پاسفیک (APFSD) از تاریخ سه الی 

شش حمل سال ١٤٠٠، برگزار شد.

مجمع بین دولتی توسعه پایدار آسیا- پاسفیک بسرت منطقه ای 
برای حامیت از کشورها، به ویژه کشورهای نیازمند، در اجرای و 

تطبیق دستور کار برنامه ٢٠٣٠ برای توسعه پایدار در حالی که 
به عنوان یک جلسه مقدماتی منطقه ای در مجمع سیاسی سطح 

باال خدمت می کند ، است.

این مجمع با شناسایی روندهای منطقه ای، تلفیق و به اشرتاک 
گذاری بهرتین شیوه ها و آموزه های آموخته شده، یک چشم 

انداز منطقه ای در مورد اجرای دستور کار ٢٠٣٠ ارایه کرد. این 
مجمع مشارکت های ارگان های سیستم سازمان ملل (در سطح 

منطقه ای)، سایر سازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای و 
ذینفعان مربوطه را در نظر گرفت. در همین حال، مجمع توسعه 
پایدار آسیا- پاسفیک از پیگیری و بررسی پیرشفت در دستور کار 

٢٠٣٠ در سطح منطقه نیز پشتیبانی کرد.

دفرت توسعه پایدار پوهنتون کاردان، بخشی از این پوهنتون 
است که مسوول پیشربد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد 

(SDGs) در پوهنتون کاردان است. این دفرت با درک این که 
چالش های پایداری جهانی به اقدامات و همکاری های جمعی 
نیاز دارد، با سازمان های ملی، منطقه ای و بین املللی همکاری 

می کند و بهرتین روش ها را برای دستیابی به اهداف توسعه 
پایدار در افغانستان ترویج و به اشرتاک  می گذارد.
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محصالن دیپارمتنت اقتصاد در برنامه آموزشی پیرامون کریپتو کرنسی
و پیش بینی های آینده آن رشکت کردند

دیپارمتنت اقتصاد پوهنتون کاردان به عنوان بخشی از تعهد 
پوهنتون کاردان در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، به ویژه 

هدف چهارم: آموزش با کیفیت، به تاریخ ٣١ حمل ١٤٠٠، 
آموزش «پول رمزی و پیش بینی های آینده آن» را برای 

محصالن این دیپارمتنت جهت درک اهمیت ارز رمزنگاری شده 
یا کریپتو کرنسی برای اقتصاد و نقش آن در بازارهای سهام 

برگزار کرد.

ستوری خان بنیان گذار شبکه آکادمی خان در اتریش، سمینار 
آموزشی را ارایه و در مورد موضوعات مربرط به کریپتو کرنسی از 

جمله تکنالوژی (blockchain)، ارزش فعلی و آینده
کریپتوکرانسی و میزان اعتامد بازار فعلی جهان به آن، برای 

محصالن توضیح  داد. هم چنان وی محصالن را رهنامیی کرد 
تا راه های خرید و استفاده از کریپتوکرانسی را بدانند.

قیس محمدی آمر دیپارمتنت اقتصاد پوهنتون کاردان 
گفت: «برنامه  آموزشی امروز فرصتی خوب برای محصالن 
ما بود تا در مورد کریپتو کرانسی و پیش بینی های آینده آن 

معلومات بیشرت حاصل کنند.» وی در ادامه افزود که در 
برنامه بیش از ٣٠ محصل رشکت داشتند که نشان دهنده 

عالقه مندی محصالن به موضوعات مهم است.

صمیم یک تن از محصالن برنامه اقتصاد از پوهنتون کاردان 
برای برگزاری این برنامه آموزشی با اشرتاک مربی های خارجی 

سپا سگزاری کرد و بیان داشت که این برنامه وی را کمک کرد تا 
دانش علمی خود را در رشته اقتصاد تقویت بخشد.

در جریان این برنامه، محصالن نیز دیدگاه های شان را در مورد 
کریپتو کرانسی رشیک ساخته و پرسش های شان را در این مورد 

از مهامن سخرنان پرسیدند.

دیپارمتنت اقتصاد پوهنتون کاردان نصاب درسی جامع را برای 
باال بردن مهارت ها و دانش محصالن از طریق مضمون های 
اساسی، عمومی و تخصصی ارایه می کند. برنامه لیسانس در 

اقتصاد برای کسانی طراحی شده که عالقه مند هستند به عنوان 
تحلیل گر، اقتصاددان، مشاور و مدیر در وزارت خانه های دولتی 

و سکتور خصوصی وظیفه اجرا کنند. یادگیری عملی و
محصل محور بهرتین رویکردهای یادگیری برای اطمینان از 

یادگیری محصالن با کیفیت باال است.
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قیس محمدی آمر دیپارمتنت اقتصاد پوهنتون کاردان مقاله خود را در
کنفرانس ساالنه شورای بین املللی اعتباردهی برای برنامه های تحصیلی در عرصه تجارت ارایه کرد

به عنوان بخشی از تعهد پوهنتون کاردان در جهت دستیابی به 
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، به ویژه هدف چهارم: آموزش 

با کیفیت، قیس محمدی آمر دیپارمتنت اقتصاد پوهنتون 
کاردان، مقالٔه خود را تحت عنوان «تاثیر آموزش تجربی در 
مدیریت علوم» به تاریخ ٢٧ حمل سال ١٤٠٠، در کنفرانس 

ساالنه شورای بین املللی اعتباردهی برای برنامه های تحصیلی 
در عرصه تجارت ارایه کرد.

قیس محمدی در سخرنانی خود بر مفید بودن آموزش 
تجربی در مطالعات تجارتی تاکید کرد. از چند سال 

بدینسو، وی از رویکرد مشخص برای آموزش تجربی که 
در پوهنتون کاردان طراحی کرده، استفاده منوده است. 

این سمینار که بر اساس تحقیق های وی در زمینه آموزش 
صورت گرفته است، نشان می دهد که این شیوه در 

یادگیری محصالن بسیار موثر است. محصالنی که در 
جریان یک سمسرت از روش یادگیری تجربی مستفید 

شدند، در مقایسه با محصالنی که از این رویکرد استفاده 
نکردند، پیرشفت قابل توجهی داشتند.

این کنفرانس به صورت مجازی از تاریخ ٢٤ الی ٢٧ حمل 
١٤٠٠، برگزار شد تا فرصتی را برای دیدار اعضای منطقه ای 

شورای بین املللی اعتباردهی برای برنامه های تحصیلی در 
عرصه تجارت جهت رشد مسلکی شان و رشیک سازی دیدگاه ها 

و دست آوردها در مورد تجارت فراهم سازد.

شورای بین املللی اعتباردهی برای برنامه های تحصیلی در 
عرصه تجارت که مقر آن در ایالت کنساس امریکا است در سال 

١٩٩٧ میالدی جهت پاسخ دهی به نیازهای ابراز شده مدیران 
تحصیالت عالی، رهربان برنامه های تجاری و اعضای هیئت 

علمی تاسیس شد که خواستار پروسه اعتباردهی مبتنی بر 
ماموریت و نتایج بودند.

شورای بین املللی اعتباردهی برای برنامه های تحصیلی در 
عرصه تجارت بیش از ١٨٠٠ برنامه تجاری و مرتبط با تجارت را 

در متام جهان پذیرفته است. برنامه های ماسرتی و لیسانس 
اداره تجارت پوهنتون کاردان نیز اعتبار علمی خویش را از این 

شورا بدست آورده است.
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په عمل کې د پروژې مدیریت په تړاو روزنیز سیمینار جوړ شو
د کاردان پوهنتون د اقتصاد او تجارت ادارې ډیپارټمنټونو د 
افغانستان د پروژې مدیریت مرکز (APMC) په همکارۍ په 

عمل کې د پروژې مدیریت تر عنوان الندې یو ورځنی 
روزنیز سیمینار جوړ کړ. دا سیمینار د ١٤٠٠ کال د وري 

میاشتې په ٢٢ مه، پروان دو څانګه کې جوړ شوی و.

د دې روزنیز سیمینار په ترڅ کې محصلینو د پروژې د بېالبېلو 
برخو له هغې ډلې د پروژې د پیل، پالن جوړولو، پيل کولو، 

کنټرول او ورته نورو برخو په تړاو مالومات ترالسه کړل. د دې 
ترڅنګ، د پروژې د منشور جوړولو، د کار د تفکیک جوړښت 
رامنځته کولو، د پروژې د پالن جوړولو، د خطر مدیریت، د 

پروژې د ذینفعانو مدیریت او په اغېزناک ډول د پروژې د رسته 
رسولو په تړاو هم بحث او خربې اترې وشوې.

د پروژې د مدیریت مهارتونه له محصلینو رسه مرسته کوي، چې 
د وخت مدیریت، پالن جوړولو، د بودیجې د تنظیم او د رسچینو 

د مدیریت په برخو کې خپلو مهارتونو ته وده او پراختیا ورکړي. د 
دې برخو مدیریت دغه راز محصلین پر دې بریايل کوي، چې 

خپلې پروژې په لنډ ممکن وخت او لوړو پایلو رسه پلې او پای ته 
ورسوي.

د کاردان پوهنتون د تجارت ادارې ډیپارټمنټ، تاسو له علمي لید 
لوري، عميل وړتیاوو او مسلکي مهارتونو رسه ټولنې ته ور پېژين 

او د خپلې خوښې وړ کار او کسب آسانتیاوې درته برابروي.

د تجارت ادارې ډیپارټمنټ په اړه: 
https://kardan.edu.af/ps/Academics/bba.aspx
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