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تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان پوهنتون کاردان و دفرت یونسکو در افغانستان به روز سه شنبه مؤرخ ۵ رسطان ۱۳۹۷، توسط محرتم روئین رحانی رئیس 
عمومی پوهنتون کاردان و محرتم محمد شاکر حبیب یار دبیرکل کمیسیون ملی افغانستان برای یونسکو وآیسیسکو در سالون کنفرانس های شعبه پروان دو به 

امضا رسید.

آقای روئین رحانی رییس عمومی پوهنتون کاردان از حسن نظر همکاران یونسکو درمورد پوهنتون کاردان ابراز سپاسگزاری کرده و ابراز داشت که کاردان 
عالقمندی خاص به اهداف ۲۰۲۰ - ۲۰۳۰ یونسکو دارد و در بخش انکشاف تحصیالت عالی در کشور متعهد می باشد. رییس پوهنتون کاردان ماینده یونسکو 

را به عضویت در مجمع عمومی پالن اسرتاتیژیک این پوهنتون دعوت کرد که از سوی آقای حبیب یار پذیرفته شد.

تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان پوهنتون کاردان و یونسکو به امضا رسید

ماهنامه خربی کاردان ۱



در اوایل ماه حمل ۱۳۹۷، محرتم وحیدالله افغان مسوول تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنتون کاردان همراه با محرتم میرویس نهضت رییس اجراییه پوهنتون 
کاردان جهت کسب عضویت شبکه جهانی کیفیت آسیا-پاسیفیک به مایندگی از پوهنتون کاردان در کنفرانِس که در کشور هند برگزار شده بود اشرتاک کردند. 

پوهنتون کاردان ، نخستین پوهنتون خصوصی افغانستان است که عضویت کامل شبکه جهانی تضمین کیفیت آسیا- پاسیفیک (APQN) را به دست آورد. پس 
از انجام بررسی ها و مطالعات مفصل دفرت مرکزی شبکه مذکور از پوهنتون کاردان به روز ۳ می سال ۲۰۱۸ میالدی مطابق ۱۳ ثور ۱۳۹۷ پوهنتون کاردان را 

مستحق عضویت کامل این نهاد اعتباردهی دانسته و تصدیق نامه این عضویت را برایش اهدا مود.

شبکه جهانی کیفیت آسیا-پاسیفیک (APQN) یک شبکه جهانی با پیشینه ای ۱۳ سال فعالیت در بخش تضمین کیفیت می باشد که داری ۲۱۰ عضو از ۴۰  
کشور آسیایی و اروپایی است و هدف اساسی آن رشد کیفیت تحصیالت عالی، راهنایی و آموزش نهادها در بخش تضمین کیفیت و اعتباردهی می باشد.

هم اکنون تنها وزارت تحصیالت عالی افغانستان  توانسته منحیث یک ناظر در این شبکه باشد و هنوز عضویت کامل آنرا بدست نیاورده است. 

پوهنتون کاردان عضویت کامل شبکه جهانی تضمین کیفیت آسیا-پاسیفیک را به دست آورد

ماهنامه خربی کاردان ۲

 �e Council for Higher Education) پوهنتون کاردان توانست پس از تالش های فراوان عضویت بخش تضمین کیفیت شورای اعتباردهی تحصیالت عالی یا
Accreditation) را بدست آورد. این شورا که بزرگرتین گروپ اعتباردهی در ایاالت متحده امریکا می باشد، حدود سه هزار عضو دارد و بیشرت روی ظرفیت
 سازی استادان و ترویج فرهنگ تضمین کیفیت کاری، فعالیت می ماید. در کل هدف نهایی این نهاد رشد کیفیت تحصیالت عالی در مام کشورها بوده و 

نهادهای تحصیلی عضو آن، می  باشد.

پوهنتون کاردان عضویت بخش تضمین کیفیت شورای اعتباردهی
 تحصیالت عالی (CHEA) را کسب کرد



روز یکشنبه ۱۰ رسطان ۱۳۹۷، تفاهم نامه همکاری میان پوهنتون کاردان و رشکت حقوقی و مشورتی کاکړ به هدف ایجاد محیط مناسب کار عملی و تهیه 
”Case Study“ها برای محصالن پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان به امضا رسید.

تفاهم نامه را روسای هر دو نهاد هریک محرتم روئین رحانی رییس و بنیانگذار پوهنتون کاردان و محرتم کاوون کاکړ رییس رشکت مشورتی و حقوقی کاکړ 
درحضور مایندگان هر دو نهاد و تعدادی از محصالن رشته حقوق پوهنتون کاردان در سالون کنفرانس های دفرت مرکزی پوهنتون واقع پروان دو ، امضا کردند. 

پس از امضای تفاهم نامه همکاری، هیئت این رشکت از دفاتر ، صنوف درسی و کتابخانه پوهنتون دیدار کردند.

تفاهم نامه همکاری میان پوهنتون کاردان و رشکت حقوقی و مشورتی کاکړ به امضا رسید

 AIESEC)  آقای میرویس نهضت رییس اجراییه پوهنتون کاردان به روز پنجشنبه ۱۴ رسطان ۱۳۹۷ در برنامه ی که از سوی نهاد بین املللی آیسیک در افغانستان
Afghanistan)به میزبانی پوهنتون کاردان برگزار شده بود، در مورد هویت فردی یا Personal Branding به سخرانی پرداخت. این برنامه با استقبال خوبی از 

سوی اشرتاک کنندگان روبرو شد. 

سمینار آموزشی پیرامون هویت فردی (Personal Branding) برگزار شد

ماهنامه خربی کاردان ۳



کمیته پالن اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان تحت ریاست محرتم روئین رحانی رییس عمومی پوهنتون کاردان و حضور ۱۸ تن از اعضای این کمیته، روز شنبه ۹ 
رسطان ۱۳۹۷ در سالون کنفرانس های پوهنتون کاردان در شعبه پروان دو تشکیل جلسه داد.

در این جلسه مشورتی روی مسایل ذیل بحث صورت گرفت:

۱- نتایج دومین مجمع عمومی پالن اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان 
۲- انکشاف و توسعه کتابخانه های پوهنتون کاردان 

۳- نظارت از فعالیت های مجمع عمومی و دست یابی به اهداف پالن اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان

جلسه کمیته مشورتی پالن اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان برگزار شد

افغانستان،  عالی  تحصیالت  وزارت   (HEDP) عالی  تحصیالت  انکشاف  برنامه  همکاری  به  کاردان  پوهنتون  استادان  ظرفیت  ارتقای  مرکز  تقاضای  براساس 
ورکشاپ آموزشی ۲۴ روزه پیرامون سیستم آموزشی مبتنی بر نتایج (OBE) و محصل محوری (SCL ) روز چهارشنبه مؤرخ ۲۰ رسطان ۱۳۹۷ در تاالر کنفرانس

 های پوهنتون کاردان در شعبه تایمنی گشایش یافت.

در برنامه افتتاحیه ، پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیالت عالی ،  محرتم نور احمد درویش رییس برنامه  انکشاف 
تحصیالت عالی، پنج تن از آموزگاران برنامه ، هیأت رهربی و تیم علمی پوهنتون کاردان رشکت کردند.

این ورکشاپ برای نخستین بار در سطح پوهنتون های خصوصی در پوهنتون کاردان دایر گردید و با استقبال گرم هیأت رهربی این پوهنتون نیز روبرو شد.

 ورکشاپ آموزشی سیستم درسی مبتنی بر نتایج  و محصل محوری  برای
 استادان پوهنتون کاردان دایر گردید 

ماهنامه خربی کاردان ۴



کمیته تحقیقات و نرشات پوهنځی اقتصاد جلسه نوبتی خویش را دایر مود. در این جلسه روی رهنمود جدید که توسط محرتم ایمل میرزا هاهنگ کننده 
مونوگراف ها و تیزس تهیه گردیده بود، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 

هدف این رهنمود معرفی طرح جدید ساختار پروژه برای دوره لیسانس است. تغییر نگارش مونوگراف به پروژه تحصیلی در دوره لیسانس محصالن را قادر به 
کارهای گروپی خواهد کرد. همچنان این امر سبب جلوگیری از کاپی کردن کارهای دیگران توسط محصالن خواهد شد. با در نظر داشت این ملحوظات ، 
معرفی این طرح و رهنمود به توانایی های محصالن می افزاید و سبب پیرشفت علمی آنها می شود. رهنمود پروژه برای دوره لیسانس پوهنځی اقتصاد تحت غور 

و بررسی همه جانبه قرار گرفت که نظریات و پیشنهادات الزم یادداشت شد تا به دفرت هاهنگ کننده مونوگراف ها و تیزس تسلیم داده شود.

کارکردهای اخیر کمیته تحقیقات و نرشات پوهنځی اقتصاد

ورکشاپ روش تحقیق برای مامی استادان پوهنتون کاردان به روز پنجشنبه مؤرخ ۱۴ رسطان از ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر الی ۴:۳۰ عرص برگزار شد. در این 
ورکشاپ که از سوی مسووالن مرکز ارتقای ظرفیت استادان و مرکز تحقیقات و نرشات پوهنتون کاردان برگزار شده بود، پوهندوی عبدالطیف رحانی استاد 

پوهنځی حقوق پوهنتون کابل نیز اشرتاک داشت.

ورکشاپ روش تحقیق برای استادان پوهنتون کاردان برگزار گردید

ماهنامه خربی کاردان ۵

بنابر پیشنهاد مرکز تحقیقات و نرشات پوهنتون کاردان و تصویب شورای علمی پوهنتون، ژورنال علمی - تحقیقی پوهنتون کاردان دربخش علوم طبیعی و 
مدیریت ترتیب گردیده و بعد از اخذ مرب ثبت بین املللی مجله های علمی ( ISSN) از فرانسه، به چاپ رسید.

با داشن دستاویز دو شاره از نرشات آن، پیشنهاد رسمی ایجاد این ژورنال علمی مطابق به الیحه نرشیه های علمی، به ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت 
تحصیالت عالی ارایه گردید و فعال در کمیسیون مربوطه طی مراحل می گردد. 

پیشنهاد ایجاد ژورنال علمی - تحقیقی پوهنتون کاردان به وزارت تحصیالت عالی تقدیم گردید



شورای علمی پوهنتون کاردان تحت ریاست محرتم روئین رحانی رییس عمومی این پوهنتون ، با اشرتاک ۲۰ تن از اعضای اصلی و ناظرین، روز چهارشنبه 
۱۳ رسطان ۱۳۹۷، درسالون کنفرانس های شعبه پروان دو تشکیل جلسه داد.

اعضای شورای علمی پوهنتون کاردان روی موارد ذیل به بحث پرداختند:
۱- تعیین CGPA برای شمولیت در برنامه های ماسرتی پوهنتون کاردان

۲- بلند بردن CGPA محصالن بعد از فراغت
۳- بلند بردن مره کامیابی هر مضمون برنامه های لیسانس و ماسرتی از ۵۵ به ۶۰ 

۴- معرفی اعضای جدید به کمیته انکشاف کریکولوم در سطح پوهنتون
۵- آغاز بازنگری کریکولوم های پوهنتون کاردان

پس از بحث های همه جانبه تصامیم ذیل اتخاذ گردید:
۱- اوسط مرات لیسانس برای شمولیت در ماسرتی کمرت از ۷۰ فیصد نباشد.

۲- برای تعیین CGPA و بلند بردن آن بعد از فراغت به خاطر شمولیت در برنامه های ماسرتی پوهنتون کاردان ، استادان ماسرتی موظف گردیدند تا یک راه حل 
را ترتیب داده و به ریاست شورای علمی ارایه مایند.

۳- مره کامیابی در پوهنتون کاردان برای هرمضمون ۶۰  بوده و هم چنان مرات ۶۹ ،  ۷۹ ، ۸۹ که قبال توسط مدیریت سیستم معلوماتی به صورت خودکار 
تغییر می خورد، ثابت ماند.

۴- ساختار جدید کمیته انکشاف کریکولوم پوهنتون با ترکیب اعضای آن توسط معاونیت علمی به ریاست شورای علمی سپرده شد و پس از ارایه آن به جلسه، 
توسط اعضای شورای علمی مورد تایید قرار گرفت. در ضمن فیصله به عمل آمد که به خاطر غنامندی هرچه بیشرت کمیته انکشاف کریکولوم ، مایندگان وزارت 

تحصیالت عالی بالخصوص از ریاست انسجام امور اکادمیک به حیث عضو دعوت شوند. 
دراین ساختار معاون علمی به حیث رییس کمیته و داکرتظاهر ایوبی به حیث منشی تعیین گردیده و رییس اجراییه پوهنتون، روسای پوهنځی ها، مسوول روابط 

بین امللل پوهنتون، دو استاد از هر پوهنځی و مایندگان وزارت تحصیالت عالی بحیث اعضای این شورا برگزیده شوند.
۵- برای آغاز بازنگری کریکولوم های پوهنتون کاردان تصمیم گرفته شد تا بعد از تکمیل ترکیب کمیته انکشاف کریکولوم ، راهکار الزم تهیه و کار مطابق پالن 

کمیته آغاز گردد.

شورای علمی پوهنتون کاردان تشکیل جلسه داد

ماهنامه خربی کاردان ۶



محصالن سمسرت دوم ژورنالیزم پوهنتون کاردان در کنار ده ها تن از خربنگاران و مسووالن رسانه های پایتخت و برخی  از والیت های کشور، روز شنبه ۹ رسطان 
۱۳۹۷ در یک نشست رسمی زیر نام "نخستین کنفرانس ملی خربنگاری تحقیقی افغانستان" که در مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل دایر شده بود؛ 

اشرتاک کردند.
این کنفرانس از سوی مرکز خربنگاری تحقیقی پیک به  همکاری دفرت انرتنیوز در کابل، به هدف ایجاد فضای همکاری و تبادل افکار و تجارب میان خربنگاراِن 
تحقیقی رسارس کشور، برگزار شده  بود. اشرتاک کنندگان در مورد پیرشفت ها، تاثیرات و چالش های فرا راه خربنگاری تحقیقی افغانستان بحث و تبادل نظر 

کردند.

میر محمد صدیق ذلیق آمر دیپارمنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان در این کنفرانس در مورد تاثیرگذاری گزارش های تحقیقی و وضعیت خربنگاری تحقیقی در 
پایتخت و والیت های بدخشان، کندز، بلخ، هرات، کندهار، خوست،  از  این نشست، بیش  از صد خربنگار (مرد/ زن)  افغانستان به سخرانی پرداخت. در 

ننگرهار، پروان، بامیان و دایکندی و مسووالن رسانه ها و حکومت اشرتاک کرده بودند.
پس از این کنفرانس محصالن دیپارمنت ژورنالیزم از بخش های مختلف مرکز معلومات افغانستان دیدار کردند. 

محصالن ژورنالیزم و ارتباطات در نخستین کنفرانس ملی ژورنالیستان تحقیقی اشرتاک کردند

ماهنامه خربی کاردان ۷

محرتم روئین رحانی رییس عمومی پوهنتون کاردان  در کنفرانس "Youth Speak Forum "  به روز پنجشنبه ۱۴ رسطان ۱۳۹۷ به دعوت نهاد بین املللی آیسیک 
در افغانستان که در تاالر انستیتیوت حرفوی افغان - کوریا  برگزار می شد، اشرتاک کرده و روی کیفیت تحصیالت عالی در کشور صحبت کرد.  مرکز این برنامه 
روی سهیم سازی جوانان در برنامه اهداف انکشاف پایدار (Sustainable Development Goals) و استفاده از نظریات خالقانه ی جوانان جهت عملی سازی 

این برنامه بود.

 رئیس پوهنتون کاردان در کنفرانس ساالنه «Youth Speak Forum» سخرانی کرد



محرتم انجنیر گل رحمن عبدالرحیم زی آمر دیپارمنت انجیری سیول پوهنتون کاردان، در دومین کنگره جهانی و مایشگاه علوم نانوتکنالوژی و مواد انجنیری 
که از تاریخ ۲۵ الی ۲۷ جون مطابق ۴ الی ۶ رسطان ۱۳۹۷ در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار شد؛ جایزه  بهرتین پوسرت معلوماتی را به مایندگی 

از پوهنتون کاردان به دست آورد.

پوهنتون کاردان در کنگره جهانی علوم تکنالوژی برنده جایزه بهرتین پوسرت شد

پوهنتون کاردان شاهد برگزاری معتربترین برنامه  تقدیر از محصالن و فارغان خویش به روز شنبه ۲۳ رسطان ۱۳۹۷ زیر نام "چهل بهرتین زیر سن چهل " برای 
سومین دوره بود که طی آن از چهل چهره برتر پوهنتون کاردان از میان محصالن و فارغان این نهاد در یک محفل باشکوه تقدیر به عمل آمد.

حضور خانواده های محصالن و فارغان، هیأت رهربی پوهنتون کاردان، مایندگان وزارت تحصیالت عالی و مهانان ویژه به این محفل زینت هرچه بیشرت 
بخشیده بود. در ضمن شاری از برندگان جایزه دور دوم چهل بهرتین در سال ۱۳۹۶ نیز در این محفل اشرتاک ورزیده بودند و این  بار شاهد تقدیر از چهل 

جوان دیگر بودند. 
در آغاز محفل محرتم روئین رحانی رییس پوهنتون کاردان طی سخرانی خویش به اهمیت برگزاری برنامه "چهل بهرتین زیر سن چهل" اشاره کرد و گفت: 
"پوهنتون کاردان بهرتین پوهنتون در سطح کشور است. شا چهل چهره برتر افغانستان هستید که انتخاب شده اید و یک مسوولیت بزرگ روی شانه های تان 

است تا به جامعه خود مصدر خدمت گردید."
سپس برندگان تقدیرنامه های شان را اخذ کرده و این دست آورد را در کنار خانواده  و دوستان شان تجلیل  کردند. 

گرداننده برنامه لحظاتی در جمع مهانان چهل بهرتین رفته و سواالتی را از آنان مطرح کرد. محرتمه داکرت حسامی (مادر آقای میالد مهربان یک تن از برندگان 
جایزه چهل بهرتین) ، ضمن سپاسگزاری از پوهنتون کاردان و تالش های آن برای ارایه بهرتین خدمات تحصیلی در کشور، ابراز داشت: "پرسم میالد موفقیت
 های خود را مدیون پوهنتون کاردان میداند. وی از زمانیکه به این پوهنتون راه یافت در کنار فراگیری تحصیل، فعالیت های بسیاری انجام داد که اکنون وی را به 

اینجا رسانیده است."
پوهنتون کاردان در مجموع در سه سال و  در سه دوره برگزاری این برنامه، «۱۲۰»  چهره برتر را به جامعۀ افغانستان تحویل داده است.

از چهل بهرتین زیر سن چهل ۱۳۹۷ پوهنتون کاردان تقدیر شد
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وزارت   (ICTI) انستیتیوت  در  را  کارکردهای خود  تا  توانست  است،  کاردان  پوهنتون  کمپیوتر ساینس  فعال رشته  از چند محصل  متشکل  که  بانو  پروژه  تیم 
مخابرات، در پروژه ابتکار که از طرف USAID مویل می شود، برای تطبیق پروژه ی که هدف آن ساخن و پالنگذاری یک ویب سایت بازاریابی برای فروش 

صنایع دستی بانوان خانه می باشد؛ پیشکش کند. 

در این برنامه،  تیم پروژه بانو موفق شد که پس از رقابت های دشوار درمیان ده ها پروژه پیشنهادی دیگر در سطح کشور برنده شده و به امتیازات مادی و معنوی 
از طرف وزارت مخابرات که شامل اعطای جوایز، تهیه دفرت کار با امکانات تخنیکی و اداری با معاش ماهوار و دیگر سهولت ها برای مدت ۹ ماه در مقر آن 

وزارت می باشد، دست یابد و پروژه خود را عمال در آنجا اجرا و تعقیب کند.

محصالن کمپیوتر ساینس پوهنتون کاردان توانستند بودجه ی پروژه بانو را دریافت کنند

پوهنتون کاردان به روز چهارشنبه ۲۴ اسد ۱۳۹۷ منظور تجلیل از اعتبار ملی اکادمیک خود، محفل ویژه را برای مامی کارمندان این پوهنتون در تاالر کنفرانس
 های شعبه تایمنی برگزار کرد. در این محفل ابتدا رییس و بنیانگذار پوهنتون کاردان آقای روئین رحانی سخرانی کرده و این دست آورد بزرگ را برای مسووالن، 
استادان و کارمندان تربیک گفت. وی به تعهد کاردان برای تالش های بیشرت به خاطر رشد سکتور تحصیالت عالی کشور و بلند بردن کیفیت تدریس تاکید کرد 

و هم چنان از کارمندان کاردان که در این راستا مسووالنه تالش ورزیده بودند، قدردانی مود.
براساس ارزیابی تضمین کیفیت وزارت تحصیالت عالی از میان بیش از ۱۶۷ پوهنتون و نهاد تحصیالت عالی دولتی و خصوصی فقط پنج پوهنتون موفق شدند 

که به مرحله سوم تضمین کیفیت که مرحله نهایی برای کسب اعتبار اکادمیک می باشد؛ راه یابند و موفقانه از آن عبور کنند.

پوهنتون کاردان اعتبار ملی اکادمیک خود را از وزارت تحصیالت عالی به دست آورد
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پوهنٔحی اقتصاد پوهنتون کاردان پنجمین مایشگاه تولیدات محصالن رشته های اداره تجارت و اقتصاد را منظور به مایش گذاشن توانایی ها و خالقیت های 
شان در عرصه صنعت و تجارت به روز پنجشنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۷ در شعبه پروان دو برگزار کرد.

در این مایشگاه که ۴۰ غرفه فروشات تنظیم شده بود، ۳۲ غرفه مربوط به تولیدات و فروشات محصالن اقتصاد کاردان بود که آنچه را در تیوری مضمون 
بازاریابی آموخته بودند؛ در ساحه عملی به اجرا گذاشتند و تجارب خوبی به دست آوردند.

در این مایشگاه ۸ غرفه به فروشندگان اصلی بازار که شامل وسایل تخنیکی ، قالین و کتاب بود نیز اختصاص داده شده بود تا محصالن کارکردهای فروشندگان 
اصلی را نیز شاهد باشند. شایان ذکر است که چنین برنامه ها در هر سمسرت درسی یک بار از طرف پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان دایر می گردد.

پنجمین مایشگاه تولیدات محصالن پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان دایرگردید

از میان صدها متقاضی کانکور خزانی ۱۳۹۷ پوهنتون کاردان، یک تعداد از جوانان رشته های مختلف عالقمند دیدار از پوهنتون شدند که روز چهارشنبه ۲۴ 
اسد ۱۳۹۷،  بر اساس یک برنامه از قبل تنظیم شده از دفرت مرکزی پوهنتون کاردان واقع پروان دو دیدن کردند.

درجریان این دیدار، روسای پوهنځی های اقتصاد و علوم اجتاعی کاردان  از ۱۰۰ تن متقاضی برنامه های لیسانس استقبال کرده و آمدن شان را به پوهنتون 
خیرمقدم گفتند و متقاضیان هر رشته را به غرفه های معلوماتی که در صحن پوهنتون جابجا شده بود، رهنایی کردند. متقاضیان پس از اخذ مواد معلوماتی راجع 
به رشته های مورد نظرشان از غرفه های متذکره، به همراهی آمران دیپارمنت های مربوطه به صنف های خاص خود رفته و از معلومات تهیه شده  راجع به رشته 

مربوطه به صورت جداگانه بهره مند شدند.

متقاضیان برنامه های لیسانس پوهنتون کاردان از شعبه پروان دو دیدار کردند
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منظور تامین ارتباطات موثر بیرونی و سهم گیری هدفمند پوهنتون کاردان در مسایل اکادمیک و اداری و حصول اطمینان از اجرای مزایای تفاهم نامه ها، پیان
 ها و قراردادها با نهادهای همکار داخلی و خارجی و تعقیب تعهدات طرفین، دیپارمنت ارتباطات بین املللی و مشارکت های اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان 

ایجاد شد.
این دیپارمنت درساختار تشکیالتی خود دارای سه عضو می باشد و در چوکات ریاست روابط بین املللی پوهنتون کاردان مرصوف فعالیت می باشد.

دیپارمنت ارتباطات بین املللی و مشارکت اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان ایجاد شد

انجمن تحصیالت عالی تجارت (e Association To Advance Collegiate School of Business�) یک نهاد معترب اعتباردهی در ایاالت متحده امریکا است 
که نهادهای معترب ملی و بین املللی اعضای آن می باشند.

با استفاده از این دست آورد مهم، پوهنتون کاردان می تواند عالوه بر اشرتاک در کنفرانس ها، سمینارها و برنامه های این انجمن، با شبکه وسیعی از نهادهای 
اکادمیک وصل شود و همچنان برای رسیدن به یکی از اهداف اسرتاتیژیک خود که هانا جهانی شدن می باشد؛ یک گام دیگر نزدیکرت گردد.

پوهنتون کاردان عضویت انجمن بین املللی نهاد اعتباردهی AACSB امریکا را کسب کرد
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 ( Sensor) روباتیست که می تواند زمین را به شکل خودکار پاک کند، بدون آنکه با چیزی تصادم ماید. این روبات دارای چندین نوع حسگر : Cleaner Bot�
بوده که وی را کمک می ماید تا با اشیای که در مقابلش است تصادم نکند. بر عالوه، با استفاده از پمپ آب می تواند آب را بر زمین بپاشاند و با دو چرخ که در 

مقابل اش قرار دارد، سطح را پاک ماید.
�Blind Assistant: سیستمی است که اشخاص نابینا را کمک می کند تا بدون کمک دیگران راه بروند. این سیستم متشکل از حسگر های میباشد که اشیا را از 

فاصله یک مرتی شناسایی کرده و به شخص نابینا هشدار صوتی می دهد.
�Computer Numerical Control (CNC) Plotter:  دستگاه  ِاست که می تواند رسامی کند. این سیستم قادر است تا عکسی را که توسط کمپیوتر پروسس 

شده باشد با استفاده از قلم و یا پنسل به روی ورق رسم ماید.
�Smart Plant Pot:  با گلدان هوشمند، دیگر الزم نیست تا زمان آبیاری گل ها را به یاد داشته باشید؛ چون این گلدان قادر است تا به شکل خودکار گل ها را 

آبیاری کند. بر عالوه، این گلدان درجه حرارت، رطوبت و مقدار نور آفتاب را نیز سنجیده و همواره به موبایل همراه تان این معلومات را ارسال می ماید.

البراتوار نوآوری پوهنتون کاردان روبات های جدید را ساخته است

 پروفیسور دوکتور بهاوالدین مجتبی، استاد افغان تبار پوهنتون نووای جنوب رشقی ایالت فلوریدای ایاالت متحده امریکا بنابر دعوت پوهنتون کاردان، روز 
پنجشنبه ۱۱ اسد ۱۳۹۷ دو سمینار آموزشی بسیار موثر و الهام بخش را در مورد «اخالق و رهربی تجارت» برای محصالن اقتصاد و «ایجاد فرصت های 
ارایه مود که مورد استقبال گرم  تایمنی  این پوهنتون در شعبه  اقتصاد پوهنتون کاردان در تاالر کنفرانس های  العاده» را برای استادان پوهنٔحی  آموزشی فوق 

محصالن و استادان قرار گرفت.
پروفیسور دوکتور مجتبی که از ۳۸ سال به این طرف در ایاالت متحده امریکا زندگی می کند،  عالوه بر تدریس در پوهنتون های امریکا، تحقیقات متعدد علمی 

را نیز انجام داده و عضو هیئت نویسندگی چندین نرشیه علمی جهان می باشد.
پروفیسور بهاوالدین مجتبی همچنان عضو هیئت نگارش ژورنال علمی- تحقیقی پوهنتون کاردان نیز است که از همکاری ها و مشورت های مفید شان در این 

زمینه نیز بهره گرفته می شود.

سمینارهای آموزشی برای استادان و محصالن پوهنتون کاردان برگزار گردید
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