
 کــــــــــــــــــــــــــــاردانیان
بسته معلوماتی آشنایی با پوهنتون کاردان و هفته استقبال از کاردانیان



کاردان پوهنتون  معرفی 
پوهنتون کاردان در ســـال ۱۳۸۱ به عنوان اولین موسسه تحصیىل خصوىص در افغانستان 
تاســـیس گردید. پوهنتون کاردان از زمان تاسیس تا حاال افتخار تقدیم منودن بیش از ۳۰ 
هزار فارغ التحصیل را به جامعه افغانســـتان دارد، که در برنامه هاى لیسانس، ماسرتى و 

زبان انگلیىس تحصیل منوده اند.

 بیش از ۶۰۰ تن از فارغان پوهنتون کاردان به بورســـیه هاى معترب بین امللىل نیز راه یافته 
اند. پوهنتون کاردان با این درک که آینده افغانســـتان وابســـته به دانایى و ظرفیت علمى 
نســـل جوان است، همین اکنون با سه شـــعبه، ۴۰۰ کارمند و بیش از ۱۰۰ استاد مرصوف 

خدمتگزارى براى پنج هزار محصل مى باشد.

پوهنتون کاردان موفق شـــد پس از سپرى منودن ســـه مرحله تضمین کیفیت، اعتبار مىل 
اکادمیک خود را از وزارت تحصیالت عاىل افغانســـتان بدست بیآورد. قابل یادآورى است 
که پوهنتون کاردان موفق به دریافت اعتبار علمى اکادمیک براى برنامه لیســـانس در اداره 
تجارت از سوى شـــوراى بین امللىل اعتباردهى تحصیالت عاىل در عرصه تجارت نیز شده 

اســـت. 

همچنان پوهنتون کاردان اولین نهاد تحصیىل در افغانســـتان است که عضویت نهاد هاى 
چون بخش تضمین کیفیت شـــوراى اعتباردهى تحصیالت عاىل، شـــبکه تضمین کیفیت 

آسیا-پاسفیک و شبکه جهاىن نهاد هاى تحصیىل تجارت را دارد. 



این مرکز برای محصالن زمینه های تقویت مهارت نویســـندگی، تهیه خلص سوانح و درخواستی نامه 
برای کار، اشـــرتاک در انجمن های محصالن، فراهم آوری بورسیه های تحصیلی و کمک های مالی 

را مساعد می کند. 
 مرکز موفقیت محصالن، در شـــعبه پروان دوم پوهنتون کاردان موقعیت دارد و دارای پنج بخش ذیل 

می باشد: 

مرکز موفقیت محصالن 

محصالن  موفقیـــت  مرکز 
پوهنتـــون کاردان اولیـــن 
برنامـــه پیشـــتاز متمرکـــز 
ســـطح  در  محصـــالن 

افغانستان می باشد.

دفرت خدمات کاریابیمرکز نویسندگی
دفرت بورسیه های تحصیلی و کمک های مالی

دفرت انجمن های محصالن
دفرت روابط با فارغان و جندر



این مرکز به منظور کمک و راهنامیی محصالن و فارغان در عرصه نویســـندگی معیاری که از لحاظ 
دستور زبان و محتوا قابل اعتبار باشد ایجاد شده است. 

عالوه براین مرکز نویســـندگی، محصالن و فارغان را در نوشنت مقاله ها، پایان نامه های تحصیلی 
مقاطع لیسانس و ماسرتی راهنامیی و مشوره می دهد. 

مرکز نویسندگى پوهنتون کاردان

اگر شام عالقه مند آموزش مهارت های نویسندگی معیاری استید، پس می توانید به  مرکز نویسندگی مراجعه کنید.
٠٧٨٦٨٦٣٦٩٤ writingcenter@kardan.edu.afشعبه پروان دو



دفرت خدمات کاریابی پوهنتون کاردان سیمینارهای آموزشی پیرامون تهیه خلص سوانح، درخواست نامه 
کاری، اشرتاک در مصاحبه کاری( انرتویو) و برنامه های کارآموزی را برای محصالن برگزار می مناید. 

این دفرت  از طریق راهکارها و برنامه های ویژه با راه اندازی کارگاه های آموزشی و برنامه های انکشافی 
با محصالن و فارغ التحصیالن کمک می کند تا به اهداف شغلی شان دست یابند.

دفرت خدمات کاریابی

اگر شام عالقه مند کسب مهارتهای کاریابی و نوشنت خلص سوانح معیاری استید، پس میتوانید
 به مرکز مهارتهای کاریابی مراجعه کنید.

٠٧٨٩٨٧٠٢٤٤ careers@kardan.edu.afشعبه پروان دو



"پوهنتون كاردان را از این لحاظ انتخاب منودم كه يكی از نامورترين پوهنتون های افغانستان 
بوده و دروس آن به ســـطح استندرد ملی و بني املللی و دانش معياری از جانب بهرتين اساتيد 
افغانســـتان تدريس مـــی گردد و عضويت نهـــاد هايی چون بخش تضمني كيفيت شـــورای 
اعتباردهی تحصيالت عالی، شـــبكه تضمني كيفيت آسيا- پاسفيك و شبكه جهانی نهاد های 
تحصيلی تجارت را دارد.  من مطمن اســـتم در پوهنتون کاردان آینده من ســـاخته می شود و 

آینده روشن خواهم داشت."

احمدفرزاد هویدا
 محصل پوهنتون کاردان



این دفرت با محصالن کمک می کند که عضویت انجمن های پوهنتون کاردان را به دســـت آورده و 
فعالیت های بیشرت خارج از نصاب درسی را انجام دهند. 

دفرت انجمن های محصالن



دفرت انجمن های محصالن شام را قادر می سازد که در عرصه علمی، فرهنگی و اجتامعی توامنند 
شوید و در نتیجۀ عضویت این انجمن ها شام می توانید دانش، مهارت ها، تجربۀ آموزش علمی، 

ارتباطات و مهارت های ورزشی را کسب کنید.
ما ســـیمینارها، برنامه ها و کنفرانس هایی را برگزار می کنیم که برای محصالن و فارغان، تجربۀ 

پرمعنای علمی را فراهم می کند.

 انجمن های ذیل در ساختار این دفرت فعالیت می منایند:

انجمن حکمیت تجاری 
انجمن انجینیری
انجمن رضاکاران

انجمن علوم سیاسی
انجمن فوتبال 

انجمن مناظره 
انجمن قانون اساسی

انجمن کمپیوترساینس
انجمن کرکت

انجمن حکمیت تجاری 



آیا شام عالقه مند عضویت در 
یکی از انجمن های پوهنتون 

کاردان استید؟
پس با شامره و ایمل آدرس ذیل به متاس شوید:

٠٧٨٩٥٣٨٣٨٣ events@kardan.edu.af



این دفرت در رأســـتای اعطای بورســـیه های تحصیلی برای محصالن شایسته و ارایه 
کمک هـــای مالی برای آنعده از محصالنی که توامنندی اقتصادی ضعیف دارند ایجاد 

شده است.
 دفرت بورســـیه ها و کمک های مالی پوهنتون کاردان برای محصالنی واجد رشایط که 
در پایان هر سمســـرت منره های بلند را کسب منایند بورسیه های شایسته محور را اعطا 

می مناید. 

 دفرت بورسیه های تحصیلی
 و کمک های مالی



بورسیه های تحصیلی و کمک های مالی در سمسرتهای بهاری و خزانی قابل دسرتس 
می باشـــد. همچنان برای محصالنی که از لحاظ اقتصادی بیشرت نیازمند می باشند در 

تخصیص بودجه و کمک های مالی اولویت داده می شود. 

بورس های تحصیلی شایسته محور
بورسیه های تحصیلی شایسته محور به آن عده محصالنی تعلق می گیرد که از خود برتری علمی و درسی نشان داده، 
در محیط درسی خود فعال استند یا ویژه گی های رهربی در محل کار خود دارند ویا عالوه بر رسیده گی به امور درسی 

شان فعالیت های موفق خارج از نصاب را از خود تبارز داده اند.

بورس های تحصیلی دوامدار
پوهنتون کاردان بورســـیه ها وکمک هزینه های تحصیلی را مبتنی بر شایســـتگی بـــرای آنعده محصالن برنامه های 

تحصیلی که در جدول رده بندی علمی و انضباطی بسیار عالی هستند ارایه می مناید.

اگر میخواهید از بورسیه ها و کمک های مالی مستفید شوید پس به دفرت بورسیه ها و کمک های مالی مراجعه منایید.

٠٧٨٥٠٢١٠١٠ f.hakimyar@kardan.edu.afشعبه پروان دو



پوهنتون کاردان به منظور تامین روابط پایدار با بیش از۳۰۰۰۰ فارغ التحصیل خود و همچنان 
رسیده گی به امورجندر، بخشی را به نام « روابط با فارغان و امور جندر » ایجاد کرده است. این 
بخش خدمات و امکانات مفیدی چون راه اندازی کورس های کوتاه مدت برای رشـــد و توسعۀ 
فردی و مسلکی فارغان، برنامه های ورزشی و سایرفعالیت هایی را که در نصاب و یا بیرون از آن 
می باشد؛ فراهم می کند. فارغان می توانند با استفاده از فرصت های ارایه شده توسط این بخش 
با پوهنتون خویش در ارتباط بوده و عضویت شبکه ها و مجموعه های متعدد را به دست بیاورند.

همچنان این بخش به مشـــکل های محصالن و کارمندان در ارتباط به مسایل جندر رسیده گی 
کرده و هم فرصت های شغلی و آگاهی دهی را درمورد جندر برای آنان مساعد می سازد. ایجاد 
کمیته جندر پوهنتون کاردان ( که متشکل از کارمندان و محصالن فعال می باشد )  مرکز روابط 
فارغان و امور جندر را تقویت بخشیده و برای تطبیق برنامه های آن زمینه های مساعدی را آماده 

کرده است.

روابط با فارغان و جندر



" من از طریق تحصیل در پوهنتون کاردان توانستم به متام مهارت های مورد نیاز خود دست 
پیدا کنم، امیدها و تشـــویق هایی که از ســـوی استادان داده شد باعث شد که آینده روشن را 
برای خود بسازم. من تا ابد پوهنتون کاردان را دوست خواهم داشت و حتا وقتی لوگوی پوهنتون 

کاردان را ببینم خاطره های خوش این پوهنتون برایم تازه می شود"

نرگس جامل
 فارغ التحصیل پوهنتون کاردان



تسهیالت پوهنتون کاردان
کتابخانه های پوهنتون کاردان

پوهنتـــون کاردان برای محصالن، فارغان و کارمندان خویش کتابخانه های فزیکی و الکرتونیکی 
را در هر ســـه شعبه های این پوهنتون ایجاد منوده است، که کتاب خانه شعبه پروان دوم دارای ۵ 
هزار نسخه های چاپی شـــامل کتاب های درسی، کتاب های عمومی، روزنامه ها، مجله ها، ژورنال 

های علمی و تحقیقی و پایان نامه های محصالن می شود. 

ما با فراهم کردن زمینه دسرتسی به منابع علمی و مشارکت محصالن در برنامه های ویژه کتابخانه 
فضا را برای رشد مهارت ها و دست یابی به موفقیت های محصالن فراهم می کنیم. 

فعالیت ها و سهولت ها کتابخانه:
•  استفاده از منابع کتابخانه

•  کتابخانه دیجیتالی 
•   امکانات انرتنت و چاپ

•  ایجاد برنامه های ارتقای ظرفیت مانند رقابت های
   مطالعه، رقابت های مقاله نویسی، و برنامه های

   مختلف کمپیوتر
•  قرض دهی کتاب ها به محصالن

•  همکاری با محصالن در قســـمت فراهم ســـاخنت 
منونه های مونوگراف

•  اتاق های مخصوص برای مطالعه و کار های گروپی



جهـــت  در  کاردان  پوهنتـــون 
برتری، نوآوری و رشد محصالن 
خویش، سیســـکولب پوهنتون 
کاردان را برای محصالن رشته 
پوهنتون  این  ساینس  کمپیوتر 
ایجاد منوده است. این البرتوار 
محصـــالن رشـــته کمپیوتـــر 
ســـاینس بخصوص آن عده از 
مرتبط  مضامین  که  محصالنی 
 (Networking) با شبکه سازی
را تعقیب می منایند از ســـاحه 
نظری صنف در ســـاحه عملی 
متریـــن داشـــته باشـــند. این 
البرتوار با وسایل به روز و مدرن 
ارتباطات و وســـایل سیســـکو 
برای  تا  تجهیز گردیده اســـت 
آموزش بهـــرت محصالن زمینه 

عالی فراهم شود.



مرکز نوآوری

مرکز نوآوری پوهنتون کاردان برای محصالن پوهنځی انجنیری و کمپیوتر ســـاینس این پوهنتون 
یک مرکز خالقانه موفق می باشد که محصالن با استفاده از این مرکز می توانند درس های نظری 
خویش را به شـــکل عملی آن تحقق ببخشـــند، موارد جدید را بیاموزند، با تکنالوژی روز آشنا شده و 

برای دیگران نیز الهام بخش باشند. 

ما در این مرکز امکانات و تســـهیالت مناســـب را برای محصالن جهت استفاده از منابع وسیع نرم 
افزار، سخت افزار و تکنالوژی موجود برای نوآوری و فعالیت های موثر فراهم منوده ایم. از ساخت 
چراغ هوشـــمند گرفته تا هواپیامی بدون رسنشین، دست آوردهایی که محصالن توانستند افکار و 

تخیل خویش را به حقیقت مبدل سازند. 

(Innovation Lab)



این برنامه رقابتی برای گزینش ۴۰ چهره برتر زیر سن ۴۰ سال که در عرصه رهربی 
موثر و خدمت گزاری در جامعه موفق بوده اند، راه اندازی شده است.

 در این برنامه پوهنتون کاردان، افرادی که دست آوردهای پر رنگ در عرصه های 
مختلف به همراه داشته باشند انتخاب، و طی یک برنامه ویژه مورد تقدیر قرار می 

گیرند. 

 برنامه رقابتی ۴۰ بهرتین زیر سن۴۰

اگر شام عالقه دارید تا در  این رقابت اشرتاک منایید پس از دفرت مرکز موفقیت محصالن 
و یا وب سایت پوهنتون کاردان دیدن کنید.



معرفی سفیران افتــــــــخاری پوهنتون کاردان

ساره عزیز
دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات

منصور دانشیار
دیپارمتنت لیسانس در علوم سیاسی

 و روابط بین امللل

سهراب سوله مل
دیپارمتنت انجینیری سیول

عبدالله افغان
دیپارمتنت لیسانس در اداره تجارت

پوهنتون کاردان که در نوآوری و ابتکار در عرصه تحصیالت عالی همیشه 
پیشـــتاز بوده،اینک جهت رشـــد مهارت های رهربی محصالن ۹ سفیر 
افتخاری را از میان محصـــالن دیپارمتنت های ۹ گانه خویش برگزیده 

است.



معرفی سفیران افتــــــــخاری پوهنتون کاردان

رشاد میرزاده 
دیپارمتنت ماسرتی روابط بین امللل

سمیع الله
دیپارمتنت ماسرتی اداره تجارت

مدینه عسکرزاده
دیپارمتنت کمپیوتر ساینس

متیم اصوملل
دیپارمتنت حقوق

 این ســـفیران در برگزاری برنامه ها، رشیک ســـازی تجارب شان با 
محصالن و همکاری با آنان در جریان فراگیری تحصیالت شان در 

پوهنتون کاردان، همکاری خواهند کرد. 



پوهنتون کاردان برای چهارمین بار افتخار برگزاری هفته استقبال از محصالن جدیدالشمول را 
دارد. هدف از برگزاری این برنامه، آشـــنایی هرچه بیشرت محصالن جدید با پوهنتون کاردان و 
سهم گیری در برنامه های مختلف آموزشی، ورزشی و فعالیت های غیرنصابی در هفته اول درسی 

می باشد. 

این برنامه ها شامل دیدار از پوهنتون کاردان، معرفی انجمن های محصالن، آموزش نویسندگی 
اکادمیک، آموزش اساسات زبان انگلیسی برای مقاصد اکادمیک، سمینار آموزشی مهارت های 

کاریابی، نهال شانی و رقابت های ورزشی دوستانه می شود.

 در این هفته شـــام همچنان می توانید با هیأت رهربی پوهنتون، اســـتادان و کارمندان دیدار 
منایید. هفته اســـتقبال از محصالن برای تان کمک می کند تا با پوهنتون کاردان بیشـــرت آشنا 

شده و سفر تحصیلی تان را با بهرتین و با اعتبارترین پوهنتون افغانستان آغاز کنید.

از محصالن استقبال  هفته 

اکادمیک نویسندگی  آموزش 
داشـــنت مهارت نویســـندگی اکادمیک یکی از مهم ترین شاخص های محصالن پژوهشگر 
است. ما با برگزاری برنامه آموزشـــی نویسندگی اکادمیک شام را کمک می کنیم تا در مورد 
شـــیوه های درست نویسندگی علمی و تحقیقی آموزش های الزم را کسب کرده و در جریان 
تحصیل قادر شـــوید تا به نگارش مقاله  های علمی و تحقیقی بپردازید. این برنامه آموزشی 

سه روزه به شکل فرشده اصول و قواعد نویسندگی اکادمیک را آموزش می دهد.
زمان:   ۱ الی ۲ میزان، از ساعت ۷:۴۵ الی ۹:۰۰ صبح و ۳:۳۰ بعد از ظهر الی ۵:۰۰ عرص

مکان:   اتاق ۳۰۱، شعبه پروان دو



دیدار از شعبه های پوهنتون کاردان
برنامه دیدار از پوهنتون کاردان آغاز نخســـتین گام های تان بســـوی تحصیالت عالی در این 
پوهنتون اســـت. شام می توانید تا با تیم علمی، اســـتادان و تیم کاری ما دیدار کرده و در مورد 
امکانات و تســـهیالت پوهنتون کاردان آگاهی  های الزم را دریافـــت کنید. اگر می خواهید با 

محیط تحصیلی جدید تان بیشرت آشنا شوید، پس این برنامه برای شامست!
زمان: ۳۰ الی ۳۱ سنبله، از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۷:۰۰ شب 

مکان:   شعبه پروان دو



اساسات زبان انگلیسی برای
 مقاصد اکادمیک

پوهنتون کاردان برنامه اساسات زبان انگلیسی برای مقاصد اکادمیک را برای محصالن عالقمند 
بصـــورت مجانی دایر می کند تا در جریان فراگیری برنامه های که به زبان انگلیســـی تدریس می

 شـــوند، از آن اســـتفاده بهینه کنند. مزایای اصلی این برنامه هامنا آشـــنایی محصالن با شیوه ی 
نگارش علمی، یادگیری چگونگی نوشنت رســـاله های علمی در جریان تحصیل، ارائه سمینارها، 

مطالعه درست کتاب ها و ژورنال های علمی و باال بردن مهارت های نوت نویسی شان می باشد.

 این برنامه که در برگیرنده آموزش های ســـخرنانی، محاوره، دســـتور زبان، عالمت گذاری، مقاله 
نویســـی، پاراگراف نویسی، اســـتفاده از منابع علمی و مهارت های خوانشی، نوشتاری، شنیداری 
و نوت نویسی می باشـــد، برای محصالن کمک خواهد کرد تا اساسات زبان انگلیسی را به شکل 
علمـــی و اکادمیک آن در مدت زمان پنج هفته فرا گرفته و در جریان تحصیل در پوهنتون کاردان 

از اندوخته های شان بهره بربند. 
زمان: این برنامه از ۸ الی ۹ صبح در ماه نخست آغاز دروس برنامه های لیسانس دایر می ګردد.

مکان: اتاق ۴۰۲، شعبه پروان دو 



دوستانه ورزشی  رقابت های 
پوهنتون کاردان بـــرای اینکه محصالن جدید با روحیه عالـــی و آمادگی های الزم تحصیالت 
عالی شـــان را در این پوهنتون آغاز منایند؛ رقابت های ورزشی فوتبال، والیبال و کرکت را میان 

محصالن جدید برگزار می کند.

عالقمنداِن که خواهان اشرتاک در این رقابت ها هستند، باید تا قبل از اول میزان جهت ثبت نام 
به شامره ۰۷۸۹۵۳۸۳۸۳ متاس گرفته و یا به ایمیل events@kardan.edu.af پیام بفرستند.

رقابت فوتبال

چهارشنبه ٣ میزان، از ساعت ٤:٠٠ عرص الی ٦:٠٠ شامسه شنبه ٢ میزان، از ساعت ١:٠٠ الی ٢:٣٠ بعد از ظهر

رقابت والیبال

پنج شنبه ٤ میزان، از ساعت ١:٣٠ بعد از ظهر
 الی ٤:٠٠ عرص

رقابت کرکت



دفرت خدمات کاریابی پوهنتون کاردان در جریان هفته استقبال از محصالن با برگزاری یک سمینار 
آموزشـــی پیرامون مهارت های کاریابی، شام را کمک خواهد کرد تا چگونگی تهیه خلص سوانح، 
درخواســـتی نامه برای کار، اشرتاک در مصاحبه کاری (انرتویو) را فراگرفته و با برنامه های کاری و 

کارآموزی پوهنتون کاردان بیشرت آشنا شوید.  
زمان:   ۳ الی ۴ میزان، از ساعت ۷:۴۵ الی ۹:۰۰ صبح و ۳:۳۰ بعد از ظهر الی ۴:۳۰ عرص

مکان:   اتاق ۵۰۱، شعبه پروان دو

آموزش مهارت های کاریابی



 پوهنتون کاردان در رسانه های اجتامعی:
Kardan University

Kardan University

KardanOfficial

Kardan University

kardan.edu.af


