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۱

پوهنتون کاردان اعتبار ملی اکادمیک خود را بدست آورد
دست آوردها

اعطای  روند  افغانستان،  عالی  تحصیالت  تاریخ  در  بار  نخستین  برای 
اعتبار ملی اکادمیک موفقانه اجرا شد و پس از پنج سال ارزیابی مستمر 
موسسه  و  پوهنتون   ۱۶۷ میان  از  ج.ا.ا  عالی  تحصیالت  وزارت 
تحصیالت عالی دولتی و خصوصی، پوهنتون کاردان موفق شد با طی 
مودن مراحل تضمین کیفیت، اعتبار ملی اکادمیک خود را از این وزارت 

بدست آورد. 

عالی  تحصیالت  وزارت  ابتکار  به  که  کیفیت  تضمین  ارزیابی  پروسه   
مامی  میان  از  و  رسید  پایان  به  مرحله  سه  در  بود،  شده  آغاز  کشور 
پوهنتون  ها و موسسات تحصیالت عالی فعال در افغانستان، فقط پنج 
پوهنتون  افغانستان،  امریکایی  پوهنتون  کاردان،  «پوهنتون  پوهنتون 
اخذ  با  توانستند  کابل»  پوهنتون  و  کابل  طبی  علوم  پوهنتون  کندهار، 
مرات بلند به مرحله نهایی تضمین کیفیت برسند و اعتبار ملی اکادمیک 

خود را بدست آورند که پوهنتون کاردان در صدر قرار دارد.

موسسات  و  پوهنتون ها  ج.ا.ا،  عالی  تحصیالت  وزارت  از  هیأتی 
تحصیالت عالی دولتی و خصوصی را ابتدا ارزیابی و سپس مره دهی 
کرد که حداقل مره کامیابی در این پروسه (۸۵) در نظر گرفته شده بود و 
پوهنتون کاردان با اخذ (۸۹.۵۴) مره موفق شد ضمن کسب اعتبار ملی 
اکادمیک خود در صدر پنج بهرتین پوهنتون افغانستان قرار گیرد. پروسه 
ارزیابی تضمین کیفیت از سوی وزارت تحصیالت عالی برای پنج سال 
مدار اعتبار می باشد و پس از این مدت این پروسه دوباره باالی مامی 
از  پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی کشور 

رس گرفته خواهد شد. 

روند بررسی تضمین کیفیت شامل بررسی ساحوی در مورد برنامه های 
توانایی اداری، مدیریت و  پوهنتون، سیستم های علمی و  اسرتاتیژیک 

استندرد های  و  محصالن  خدمات  نوآوری،  و  تحقیق  رهربی،   های 
همکاری  به  عالی  تحصیالت  وزارت  می باشد.  کیفیت  تضمین 
متخصصان برنامه انکشاف تحصیالت عالی (HEDP) که از جانب بانک 
جهانی مویل می گردد با دیدار مستقیم از پوهنتون کاردان و مصاحبه با 
کارمندان، کادر علمی، محصالن و فارغ التحصیالن و بررسی اسناد، به 

شمول اسناد ارزیابی خودی به بررسی دقیق پوهنتون کاردان پرداختند.

پوهنتون کاردان به منظور تجلیل از این دست آورد مهم، محفل ویژه ای را 
برگزار  تایمنی  کنفرانس های شعبه  تاالر  در  کارمندان خود  برای مامی 
کرد. در این محفل ابتدا آقای روئین رحانی رییس و بنیانگذار پوهنتون 
کاردان سخرانی کرد و این دست آورد بزرگ را برای مسووالن، استادان 
و کارمندان تربیک گفت. وی به تعهد پوهنتون کاردان برای تالش های 
بیشرت در زمینۀ رشد سکتور تحصیالت عالی کشور و بلند بردن کیفیت 
تدریس تاکید کرد و هم چنان از کارمندان پوهنتون کاردان که در این راستا 

مسووالنه تالش ورزیده بودند، قدردانی مود.

آقای رحانی با اشاره به اهمیت این اعتبار ملی اکادمیک گفت: "کاردان 
نخستین پوهنتون خصوصی در کشور است و امروز ما خرسند هستیم که 
از جمع ۱۶۷ پوهنتون و موسسه تحصیالت عالی دولتی و خصوصی 
موفق شدیم در کنار چهار پوهنتون دیگر اعتبار ملی اکادمیک خود را پس 
از ارزیابی های پنج ساله وزارت تحصیالت عالی، کسب کنیم. حال ما 
می خواهیم تا با تالش بیشرت، روزی در سطح منطقه نیز پوهنتون برتر 

باشیم." 

ملی  اعتبار  آوردن   بدست  بر   عالوه   ۱۳۹۷ سال  در  کاردان  پوهنتون 
شبکه های  و  اعتباردهی  بین  املللی  نهادهای  عضویت  خود،  اکادمیک 
علمی  شورای  کیفیت  تضمین  بخش  نظیر  جهانی  کیفیت  تضمین 
آسیا-  کیفیت  تضمین  شبکه   ،(CHEA) عالی  تحصیالت  اعتباردهی 
رشته  عالی  تحصیالت  نهادهای  توسعه  مجمع  و   (APQN) پاسفیک 
تجارت (AACSB) امریکا را نیز بدست آورده است. این در حالیست که 
دیپارمنت اداره تجارت پوهنتون کاردان اعتبار بین املللی خود را قبال از 
شورای اعتباردهی برای تحصیالت عالی در عرصه تجارت (IACBE) در 

سال ۲۰۱۴ میالدی به دست آورده بود.

ماهنامه خربی پوهنتون کاردان 



ماهنامه خربی پوهنتون کاردان ۲

تصاویری از جریان برگزاری "محفل تجلیل از اعتبار ملی اکادمیک" پوهنتون کاردان



گشایش سومین مایشگاه کتاب در پوهنتون کاردان 
سومین مایشگاه کتاب پوهنتون کاردان توسط خانم مینه رحانی معاون 
و  متنوع  کتاب های  به  محصالن  دسرتسی  هدف  به  پوهنتون،  علمی 
ترویج فرهنگ مطالعه در میان آنان به روز یکشنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۷ در 

محوطه ی پوهنتون کاردان در شعبه پروان دو گشایش یافت.

راه کابل  شهر  معترب  های  فروشی  کتاب  همکاری  به  که  مایشگاه  این 
 اندازی شده بود و برای دو روز به روی عالقمندان باز بود، مورد استقبال 
و بازدید صدها محصل قرار گرفت. در همین حال صدها جلد کتاب نیز 

توسط محصالن و استادان خریداری شد.

برگزاری مجمع ساالنه پوهنتون کاردان
 ۱۳۹۷ سال  قوس   ۲۹ پنج شنبه  روز  به  کاردان  پوهنتون  کارمندان 
خورشیدی در مجمع ساالنه این پوهنتون که در تاالر کنفرانس های شعبه 
آیات  از تالوت  این مجمع پس  برگزار  شد، اشرتاک کردند. در  تایمنی 
پوهنتون  اجراییه  رییس  ابتدا  کشور،  ملی  و نرش رسود  مجید  الله  کالم 
این  کارکردهای  و  دست آوردها  روی  نهضت  میرویس  آقای  کاردان 
پوهنتون  در سال ۲۰۱۸ میالدی به صحبت پرداخته و سپس رییس و 
بنیانگذار این پوهنتون آقای روئین رحانی پیرامون پالن ها و برنامه های 

آینده این پوهنتون در سال ۲۰۱۹ میالدی سخرانی کرد.

مامی  کارکردهای  از  سپاسگزاری  ضمن  نهضت،  میرویس  آقای 
دیپارمنت های اداری و علمی، سال ۲۰۱۸ میالدی را یک سال پُر دست
ملی  اعتبار  کسب  از  و  دانسته  کاردان  پوهنتون  تاریخ  در  مهم  و   آورد 
اکادمیک این پوهنتون، به عنوان مهم ترین دست آورد پوهنتون کاردان در 
سال ۲۰۱۸ میالدی نام برد. آقای روئین رحانی رییس پوهنتون کاردان 
نیز با معرفی آقای روح الله رحیمی منحیث رییس اسرتاتیژی و رشد این 
پوهنتون  توسعه  راستای  در  ارزنده  گامی  را  بخش  این  ایجاد  پوهنتون، 
کاردان دانست. کارمندان پوهنتون کاردان در این مجمع بصورت مستقیم 
از  به اشرتاک گذاشته و  با هیأت رهربی  نظریات و پیشنهادات خود را 
خاطرات خوب خود در سال ۲۰۱۸ میالدی نیز یادآوری کردند. مجمع 
ساالنه پوهنتون کاردان همه ساله منظور ستایش از کارکردهای کارمندان 

برنامه ها و پالن های موثر  پوهنتون کاردان در جریان یک سال و اعالم 
برای سال آینده در این پوهنتون برگزار می شود.

ماهنامه خربی پوهنتون کاردان ۳



کاردان پوهنتون په افغانستان کښې د Google د لومړي لوی کنفرانس کوربه وو 
Developers Festival یا DevFest د Google نړیوالې کمپنۍ یو له مهمو پروګرامونو 

څخه دی چې پکښې د کمپیوټر او پروګرام لیکلو د نړۍ نوې ټکنالوژۍ معرفي کیږي او 
ورباندې بحث کیږي. 

د ۲۰۱۸م کال DevFest کنفرانس د لیندۍ په ۸مه نیټه په افغانستان  کښې د ګوګل 
د استازي دفتر لخوا د کاردان پوهنتون د انجنیری او ټکنالوژۍ پوهنځي په مالتړ  د 

تایمني څانګې په تاالر کښې دایر شو.

زیاتو   ۲۰۰ تر  څخه  ارګانونو  ټکنالوژي  او  تحصیلي  مختلفو  د  کې  کنفرانس  دې  په 
محصالنو، پروګرام لیکونکو، استادانو او نورو مینه والو ګډون درلود. همدا راز په دې 
کنفرانس کې د کاردان پوهنتون۲۰ تنه  استادان او محصالن  ګډون کری وو. همدارنګه 
 Firebase لکه  موضوعاتو  نوي  مهمو  ټکنالوژي  د  کښې  کنفرانس  ساعته   ۸ دې  په 

Flutter،Web او  Android په اړه ورکشاپونه هم دایر شول.

پوهنتون کاردان ورکشاپ آموزشی تدریس مبتنی بر نتایج و آموزش محصل محوری را دایر کرد
ورکشاپ  کشور  خصوصی  پوهنتون های  سطح  در  بار  نخستین  برای 
برای  محصل محوری»  آموزش  و  نتایج  بر  مبتنی  «تدریس  آموزشی 
عالی  تحصیالت  انکشاف  برنامه  سوی  از  کاردان  پوهنتون  استادان 
(HEDP) دایر گردید. این ورکشاپ که به تاریخ ۲۵ رسطان ۱۳۹۷ آغاز 

گردیده بود به روز سه شنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۷ به امام رسید. آقای نوراحمد 
درویش رییس برنامه انکشاف تحصیالت عالی (HEDP) در هایِش که 
به  این ورکشاپ  برای اشرتاک  کنندگان  به منظور اعطای تصدیق نامه ها 
تاریخ ۱۶ عقرب ۱۳۹۷ در تاالر کنفرانس های پوهنتون کاردان برگزار 
منحیث  کاردان  پوهنتون  که  خرسندیم  خیلی  «امروز  گفت:  بود،  شده 
این برنامه را برای استادان خود  افغانستان  نخستین پوهنتون خصوصی 
برگزار کرد و با الگوبرداری از این پوهنتون سایر پوهنتون های خصوصی 
نیز درخواست های شان را مبنی بر برگزاری این برنامه، برای ما فرستاده 
علمی  کادر  بشمول  تا  ایم  شده  موفق  برنامه  این  راه اندازی  با  ما  اند. 
پوهنتون کاردان، ۲۵۸ استاد را در رسارس افغانستان آموزش داده و گام
 های ارزنده ی برای معیاری سازی تحصیالت عالی در کشور برداریم.» 

در این ورکشاپ آموزشی ۳۵ استاد از مامی برنامه های تحصیلی 

آنان  از  تن   ۲۸ برای  پایان  در  که  بودند  کرده  اشرتاک  کاردان  پوهنتون 
تصدیق نامه های تکمیل موفقانه این ورکشاپ اهدا گردید. آقای سمندر 
گفت:  مورد  این  در  استادان  ظرفیت  ارتقای  مرکز  هاهنگ کنندۀ  باور 
«ابتدا مایلم از وزارت محرتم تحصیالت عالی افغانستان بابت راه اندازی 
این  دست اندرکاران  مامی  از  سپس  و  کنم  سپاسگزاری  برنامه  این 
می سپارد،  تعهد  کاردان  پوهنتون  می مایم.  تشکری  آموزشی  ورکشاپ 
ورکشاپ  این  کننده  برگزار  خصوصی  پوهنتون  نخستین  که  هان گونه 
بود، اولین پوهنتون افغانستان باشد که بشکل معیاری تدریس مبتنی بر 
نتایج و آموزش محصل محوری را تطبیق کند.». در پایان این برنامه نیز 

برای برگزار کنندگان تقدیرنامه ها اهدا گردید. 

ماهنامه خربی پوهنتون کاردان ۴



افتتاح البراتوار جدید پوهنځی انجنیری و تکنالوژی پوهنتون کاردان
 ۲۱ چهارشنبه  روز  به  کاردان  پوهنتون  تکنالوژی  و  انجنیری  پوهنځی 
مخصوص  مایش  اتاق  و  انجنیری  مجهز  البراتوار   ۱۳۹۷ سال  قوس 

کارهای عملی محصالن را در شعبه تایمنی افتتاح مود.

در  انجنیری  مواد  مامی  تا  می کند  کمک  محصالن  برای  البراتوار  این 
مامی  مواد  بقیه  آب،  آزمایش  بجز  و  کرده  آزمایش  را  ساختان  بخش 
بخش های انجنیری ساختان و رسک سازی را مورد آزمایش قرار دهند. 
در این البراتوار مودل های پایه، تهداب و سقف ساختان طراحی شده 
و قالب نیمه کانکریت نیز جهت انجام کارهای عملی محصالن وجود 
دارد. عالوه بر اینها خشت های مایشی که برای محصالن کمک می کند، 
تا سیستم خشت کاری را در میان ساختان و در کناره های آن یاد گیرند، 

نیز فراهم شده است. 

ساخته  نیز  عملی  مضامین  تدریس  صنف  انجنیری  البراتوار  داخل  در 
شده که محصالن در عین زمان می توانند پس از مطالعه تیوری به کارهای 
دیپارمنت  آمر  عبدالرحیم زی  گل الرحمن  انجنیر  بپردازند.  عملی 
انجنیری سیول نیز با ابراز امتنان از کارکردهای دیپارمنت های اداری و 
ارتباطات پوهنتون کاردان، بیان داشت که این البراتوار ظرفیت آزمایش 
طبقات خاک، قیر، کانکریت و سایر مواد اساسی ساختانی را دارا می

نیز منظور   Total Station نزدیک دستگاه  آینده  در  است  قرار  و   باشد 
انجام کارهای عملی مضمون رسوی (Survey) خریداری شود.

میکانیک  بخش های  در  را  عملی  کارهای  می توانند  کل  در  محصالن 
کانکریت  آزمایش  و   Asphalt یا  قیریزی   ،Soil Mechanic یا  خاک 
(Concrete Test) در این البراتوار انجام دهند و در ضمن با استفاده از 

اتاق  در  قبلی  محصالن  عملی  کارهای  ویدیوهای  مایش  دستگاه 
مایش، آزمایشات تازه را انجام دهند. 

گفتنی است که اعضای انجمن های انجنیری و کمپیوتر ساینس پوهنتون 
کاردان نیز می توانند کارهای عملی شان را در این البراتوار انجام داده و 
انجنیری،  مودل های  کنار  در  اکنون  هم  شوند.  آماده  رقابت ها  برای 
که   Blind Assistant و   CNC Plotter ،Cleaner Bot دستگاه های 
برای  مایش  اتاق  در  نیز  است،  ساینس  کمپیوتر  محصالن  ساخته ی 

محصالن این رشته، به مایش گذاشته شده است.
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درخشش عالی تیم های البراتوار نوآوری پوهنتون کاردان در سومین مایشگاه ملی تکنالوژی
یا   افغانستان  معلوماتی  تکنالوژی  مرکز خالقیت های  در سومین مایشگاه 
الی ۱۷  دسمرب از ۱۵  IT Competence Center of Afghanistan  که 

۲۰۱۸ در وزارت تحصیالت عالی برگزار شد، دو تیم از محصالن کمپیوتر 
ساینس پوهنتون کاردان در میان ۲۵ تیم از پوهنتون های خصوصی و دولتی 
مایش  به  را  خویش  پروژه های  و  کرده  اشرتاک  افغانستان،  رسارس  از 
گذاشتند. در این مایشگاه تیم های پوهنتون کاردان با حضورداشت وزرای 
 Data و   Crypto پروژه های  مخابرات،  و   عالی  تحصیالت  محرتم  
Transfer System را به مایش گذاشتند که مورد تشویق داوران و تنظیم 

کنندگان برنامه قرار گرفتند.

نرم  از  عبارت   Crypto – an Encryption/Decryption Technique

افزاری است که قابلیت این را دارد تا فایل های کمپیوتر را رمزگذاری موده 
و آنها را محفوظ بسازد تا شخص دیگری نتواند آنرا بدون رمز عبور استفاده 
ماید. همین گونه Data Transfer System نرم افزاری است که با استفاده از

Web Browser  می تواند فایل ها را از کمپیوتر و یا تیلفون همراه، به دیگر 

کمپیوتر ها و تیلفون ها به شکل Wireless انتقال بدهد.

ایجاد واحد معلومات تجارتی (Trading Floor) پوهنتون کاردان 
کار طراحی واحد معلومات تجارتی (Trading Floor) در ساختان برنامه های ماسرتی پوهنتون کاردان به شکل ویدیوی سه بُعدی (3D)  تهیه و جهت 
تایید به معاونیت علمی پوهنتون کاردان سپرده شد. این واحد معلوماتی دارای سهولت های مایش آنالین و زنده تجارتی،  نرخ ، رسمایه و سالون بزرگ و 

مجهز می باشد.
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(OTA ) امضای تفاهم نامه همکاری میان پوهنتون کاردان و اکادمی تجارت آنالین در افغانستان
تفاهم نامه همکاری با اکادمی تجارت آنالین جهت آغاز یک سلسله از 
محصالن  برای  آنالین  تجارت  عرصه  در  دوامدار  آموزشی  برنامه های 
پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، به روز سه شنبه ۱۶ عقرب ۱۳۹۷ به 
امضا رسید. متخصصان بخش تجارت آنالین در افغانستان محصالن را 
کمک خواهند کرد تا با استفاده از شیوه های درست و مؤثر،  تجارت خود 
را بصورت آنالین آغاز کنند. پوهنتون کاردان نیز قرار است میزبان برنامه
 های آموزشی و معلوماتی اکادمی تجارت آنالین باشد و در ضمن برای 

محصالن خود پیرامون برگزاری این برنامه ها معلومات کافی ارایه کند. 
آغاز  زمینه ی  و  بود  خواهد  اعتبار  مدار  سال  یک  برای  تفاهم نامه  این 
تجارت آنالین محصالن پوهنتون کاردان را در بازارهای بین املللی فراهم 
به  اقتصاد  پوهنځی  رییس  میرزاده  عبداملعز  سید  آقای  کرد.  خواهد 
مایندگی از پوهنتون کاردان و موکیش ناجندران رییس اکادمی تجارت 

آنالین این تفاهم نامه را امضا کردند.

پوهنتون کاردان عضویت کمیته آموزش آنالین وزارت تحصیالت عالی را کسب کرد
با  کاردان  پوهنتون  اقتصاد  پوهنځی  رییس  میرزاده  عبداملعز  سید  آقای 
وزارت   (E-Learning) آنالین  آموزش  کمیته  عضو  الله  قدرت  آقای 
تحصیالت عالی کشور، به روز سه شنبه ۸ عقرب ۱۳۹۷، مالقات کرد. 
اتاق کنفرانس های شعبه پروان دو پوهنتون کاردان  این دیدار که در  در 
دایر شد، داکرت امیرزاده احمدزی رییس پوهنځی انجنیری و تکنالوژی، 

سمندر باور مسوول مرکز ارتقای ظرفیت استادان و عالوالدین قریشی 

نیز حضور  کاردان  پوهنتون   (MIS) معلومات  مدیریت سیستم  مسوول 
از  ارایه گردید و  آنالین معلومات مفید  برنامه آموزش  داشتند، در مورد 
پوهنتون کاردان که دارای سیستم خوب آموزش آنالین می باشد، تقاضا 
به  عالی  تحصیالت  وزارت  در  را  کمیته  این  عضویت  که  آمد  عمل  به 

دست آورد که از سوی پوهنتون کاردان مورد استقبال قرار گرفت.
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د کاردان پوهنتون د انجنیرۍ او ټکنالوژۍ دایمي نندارتون پرانیستل شو
د چهارشنبې په ورځ، د ۱۳۹۷ د لیندۍ په ۲۱مه، د انجنیرۍ او ټکنالوژۍ پوهنځي 
ډیپارټمنټونو  کمپیوټرساینس  او  انجنیرۍ  سیول  د  به  پکښې  چې  نندارتون،  دایمي 
فزیکي پروژې نندارې ته ایښودل کیږي، د کاردان پوهنتون د عمومي رییس، ښاغلي 

روئین رحماني لخوا، د پوهنتون د مشرتابه هیئت او ددې پوهنځي د استادانو په 

حضور کښې، د پوهنتون په تایمني څانګه کښې پرانیستل شو. ښاغلي رحاي د 
دې نندارتون جوړیدل پر تحصیلي سیستم، ډیر اغیزمن بللو سره د دې نندارتون ګـټو 
ته اشاره وکړه او زیاته یــی کړه چې  د محصالنو لپاره د داسې یو چاپیریال جوړول یو 

ارزښتناکه ګام بلل کیږی.

محفل رومایی از نخستین ژورنال علوم اجتاعی و انسانی پوهنتون کاردان برگزار گردید
پوهنتون کاردان پس از نرش دو شاره از ژورنال علوم اقتصاد و مدیریت 
نخستین شاره  از  پنجشنبه مؤرخ ۳ عقرب سال ۱۳۹۷،  به روز  اینک 
 ISSN: بین املللی  جواز  دارای  که  انسانی  و  اجتاعی  علوم  ژورنال 
ژورنال  این  رومایی  محفل  در  کرد.  رومایی  می باشد،   2616-8707
تحقیقی داکرت احمد خالد حاتم رییس پوهنځی علوم اجتاعی پوهنتون 
کاردان با اشاره به اهمیت تحقیق، نرش نخستین ژورنال علوم اجتاعی 
پوهنتون کاردان را گاِم محکم در راستای رشد تحصیالت عالی در علوم 
اجتاعی دانست و گفت که قرار است بزودی دومین شاره این ژورنال 

تحقیقی نیز به نرش برسد.

انسانی پوهنتون کاردان دربرگیرنده مقاله های  ژورنال علوم اجتاعی و 
تحقیقی استادان پوهنتون کاردان و کادرهای علمی ورزیده از دو کشور 
پوهنتون  می باشد.  تحقیقی  مقاله  هفت  دارای  که  بوده  پاکستان  و  هند 
کاردان درنظر دارد تا عالوه بر سهم گیری استادان این پوهنتون، در شارۀ 
در  تحقیقات مسلکی  انجام  با  نیز  ژورنال محصالن ورزیده  این  بعدی 
تهیه محتویات ژورنال، سهم فعال داشته باشند. داکرت نصیرالحق وانی 
ضمن  کاردان،  پوهنتون  توسعه  و  تحقیق  دیپارمنت  هاهنگ کنندۀ 
دست آورد  این  تحقیقی،  ژورنال  این  دست اندرکاران  از  سپاسگزاری 
اجتاعی  علوم  پوهنځی  به خصوص  کاردانیان  همه ی  برای  را  گرانبها 
مبارکباد گفت و با اهدای تقدیرنامه ها به محققان، از آنان قدردانی کرد. 

زاهد جاللی، مریم شینواری، فوزیه هایون، فهیم سادات، انعام الحق، 
نرش  با  که  بودند  کسانی  ابوسلیان  عبدالحامد  و  احمد  مشتاق  محمد 
مقاله های شان سهم فعال خویش را در این ژورنال ایفا کردند. پوهنتون 
از  شاره  اولین   ISSN بین املللی  جواز  کسب  با  تا  دارد  درنظر  کاردان 

ژورنال تحقیقی انجنیری و تکنالوژی خود را نیز بزودی به نرش برساند.
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برگزاری محفل قدردانی از محصالن ممتاز پوهنتون کاردان 
اکادمیک

و  رییس عمومی  آقای روئین رحانی  با حضورداشت  کاردان  پوهنتون 
بهاری  در سمسرت  که  ممتاز  از ۸۸ محصل  پوهنتون  این  هیئت رهربی 
۱۳۹۷ از خود شایستگی نشان داده و مرات بلند کسب کرده بودند به 
روز شنبه ۱۲ عقرب ۱۳۹۷،  با اعطای تقدیرنامه ها و بورسیه ها قدردانی 

کرد.

تایمنی برگزار شده بود،  این مراسم که در تاالر کنفرانس های شعبه  در 
پس از تالوت آیاتی ا ز کالم الله مجید،  بیانیۀ افتتاحیه مراسم توسط خانم 
مینه رحانی معاون علمی پوهنتون در مورد چگونگی کارکردهای علمی 
و تدریسی پوهنتون کاردان ارایه شد و بیانیۀ اختتامیه توسط داکرت محمد 
ظاهر ایوبی سخنگوی پوهنتون در مورد اهمیت انگیزه دهی برای نخبگان 

ارایه گردید.

محصالن پوهنتون کاردان برای کسب عضویت رسمی سیسکوی بین املللی آماده می شوند
ایجاد البراتوار سیسکو (CISCO Lab) در سال ۱۳۹۶ خورشیدی یکی  
از دست آورد های مهم پوهنتون کاردان در سطح تحصیالت عالی کشور 

می باشد. 

با تهیه پالن تطبیقی برای ورکشاپ CISCO ICND1 100-105 که یک 
برنامه امتحان آنالین سیسکو می باشد و محصالن اشرتاک کننده بعد از 
موفق شدن در آن می توانند به مدت سه سال عضویت رسمی سیسکوی 
برای  کاردان  پوهنتون  سیسکوی  البراتوار  باشند،  داشته  را  املللی  بین 
رسیدن به این هدف، ورکشاپ شش هفته ای را برگزار کرد تا محصالن در 
امتحانات  در  را  موفقیت  های  روش  و  کرده  رشکت  آنالین  امتحانات 

اصلی سیسکوی  بین املللی بیاموزند و به کارگیرند.

از   CISCO ICND1 100-105 ورکشاپ  برای  آموزشی  چپرتهای  تهیه 
کتاب رسمی سیسکو بنام CISCO CCNA 200-125  و تحقیق در مورد 
 CISCO Global Problem Solver نام  تحت  سیسکو  جهانی  رقابت 
از  کاردان  پوهنتون  کنندگان  اشرتاک  به  کمک  برای   Challenge 2019

فعالیت های دیگر این بخش است.
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محصالن پوهنتون کاردان برای رقابت های جهانی ACM-ICPC آموزش می بینند
اولین  کاردان  پوهنتون  تکنالوژی  و  انجنیری  پوهنځی  نوآوری  البراتوار 
رقابت برنامه نویسی را به روز پنجشنبه اول قوس ۱۳۹۷ میان محصالن 

دیپارمنت کمپیوتر ساینس برگزار کرد. 

که  تیم   ۱۲ بین    ACM-ICPC جهانی  های  رقابت  هانند  رقابت  این 
مشمول ۳۰ تن از محصالن پوهنتون کاردان می گردید، به شکل آنالین  

برگزار شد. در این رقابت، تیم ها مکلف بودند تا برای ۱۵ سوال 

تیم   که  کنند  ارایه  جواب  نویسی  کود  سوال  چهار  و  چهارجوابه 
 ۴ و  چهارجوابه  سوال   ۱۰ مودن  حل  با  تا  توانست   "Tesseractive"
سوال کود نویسی در ۹۰ دقیقه با کسب ۸۵ مره مقام اول را به دست 
بیاورد. تیم "Teach Ex" با حل مودن ۹ سوال چهارجوابه و ۳ سوال کود 
 Terrific" نویسی در ۱۴۱ دقیقه با بدست آوردن ۶۷ امتیاز دوم شد و تیم
Noobs" با پاسخ دادن به ۶ سوال چهارجوابه و ۳ سوال کود نویسی در 

۱۴۳ دقیقه با کسب ۵۸ امتیاز حایز مقام سوم شد.

دیدار محصالن دیپارمنت اقتصاد پوهنتون کاردان از موزیم ملی 
سال  عقرب   ۱۵ شنبه  سه  روز  به  کاردان  پوهنتون  اقتصاد  دیپارمنت 
جاری برای بیش از هفتاد محصل این دیپارمنت زمینٔه یک سیر علمی را 
پالن  اساس  بر  علمی  سیر  این  کرد.  فراهم  افغانستان  ملی  موزیم  به 
زمینه  محصالن  برای  و  بود  شده  تنظیم  اقتصاد  دیپارمنت  سمسرتوار 

بازدید از آثار قدیمی و تاریخ کهن افغانستان را فراهم کرد. 

از  اقتصاد  دیپارمنت  استادان  از  تن  دو  رهنایی  با  اقتصاد  محصالن 
بخش های مختلف موزیم ملی افغانستان دیدن کردند و با دانسن تاریخ 
اقتصاد افغانستان در گذشته، به اهمیت اقتصادی راه ابریشم و چگونگی 
اتصال آسیای جنوبی و مرکزی توسط افغانستان پی بردند. محصالن در 
افغانستان  ملی  موزیم  مسووالن  از  را  سواالتی  علمی  سیر  این  جریان 
پیرامون رویدادهای تاریخی اقتصادی افغانستان در دوره های مختلف 
مطرح کردند تا با درک این رویدادها به گونٔه بهرت بتوانند از وقایع تاریخی 

و اقتصاد کهن افغانستان در بررسی پالن های آینده بهره بربند. 
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دیدار محصالن ژورنالیزم پوهنتون کاردان از شبکه های تلویزیونی طلوع و طلوع نیوز 
محصالن ژورنالیزم پوهنتون کاردان به روز یکشنبه ۱۳ عقرب، طی یک 
سیر علمی از استدیوها و دفاتر شبکه رسانه ای موبی گروپ که بزرگرتین 
شبکه  رسانه ای افغانستان می باشد، دیدار کردند. در این سیر علمی ۳۰ 
از  کاردان  پوهنتون  ژورنالیزم  دیپارمنت  اول  سمسرت  محصالن  از  تن 
و  فرمان  اتاق  تخنیک،  بخش  تولیدی،  استدیوهای  استدیوهای خربی، 

سایر بخش های موبی گروپ دیدار به عمل آوردند.

سیر  این  در  نیوز  طلوع  برنامه های  ارشد  تهیه کننده  اصیل  نجیب  سید 
محصالن را همکاری کرد و به با ابزار مختلف طلوع نیوز آشنا ساخت. 

سیر علمی محصالن کمپیوتر ساینس 
محصالن  برای  کاردان  پوهنتون  سیسکوی  البراتوار  مسوول  ابتکار  به 
دیپارمنت کمپیوتر ساینس که در سمسرتهای هفتم و هشتم رشتٔه شبکه
 سازی قرار دارند و عضویت انجمن کمپیوتر ساینس را نیز دارا هستند، 
سیری علمی برگزار گردید. در این سیر علمی محصالن توانستند عمال 
شبکه وسیع پوهنتون کاردان را مشاهده موده و تحت بررسی قرار دهند.

در  که  های  تکنالوژی  مختلف  انواع  با  محصالن  علمی  سیر  این  در 
ساخت و مدیریت شبکه پوهنتون کاردان استفاده گردیده آشنا شدند و 
دادن  ارتباط  به  قادر  چگونه  کاردان  پوهنتون  که  کردند  مشاهده  عمال 

شعبات مختلفش شده است.
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برنامه "انکشاف رهربی" در پوهنتون کاردان برگزار شد
برنامه انکشاف رهربی (Leadership Development Program) توسط 
محرتم روئین رحانی رییس عمومی پوهنتون کاردان و محرتم میرویس 
نهضت رییس اجراییه پوهنتون کاردان به تاریخ ۲۷ و ۲۸ عقرب ۱۳۹۷ 

در سالون کنفرانس های شعبه ماسرتی پوهنتون کاردان دایر گردید.

برنامه ها

در این برنامه که مسووالن علمی، اداری و تعدادی از استادان پوهنتون 
کاردان رشکت داشتند، در مورد چگونگی سازماندهی رهربی و داشن 

فکر رهربی، معلومات مفید و مؤثر ارایه گردید.

البراتوار سیسکوی پوهنتون کاردان ورکشاپ
 «Implementing Basic Ethernet LAN» را برگزار کرد

برای  را  روزه  چهار  ورکشاپ  کاردان  پوهنتون  سیسکوی  البراتوار 
محصالن کمپیوتر ساینس برگزار کرد که در آن به  تعداد ۱۱۳ محصل از 
سمسرتهای مختلف ثبت نام کردند که ۵۵ تن  آنها در مرحله اول جواز 
حضور در این ورکشاپ را حاصل مودند و برای تعداد متباقی در هفته

 های آینده این ورکشاپ برگزار خواهد شد.

هدف اصلی برگزاری این ورکشاپ، آموزش چگونگی ایجاد یک شبکه 
فزیکی  وسایل  از  ورکشاپ  این  در  است.  نهاد  یا  سازمان  یک  برای 
را  شبکه  ایجاد  طریقه  عمال  محصالن  تا  آمد  عمل  به  استفاده  سیسکو 

بیاموزند.
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پوهنتون کاردان برای کسب عضویت محکمه مثیلی حقوق بین امللل برش دوستانه آماده می شود
محکمه  عضویت  کسب  منظور  به  کاردان  پوهنتون  حقوق  پوهنځی 
مثیلی حقوق بین امللل برش دوستانه، ورکشاپ آموزشی را برای ۳۳ تن 
از محصالن حقوق به همکاری تخنیکی کمیته بین املللی صلیب رسخ، 
روز چهارشنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۷برگزار مود که توسط محرتم یارمحمد 
یاری مشاور حقوقی کمیته مذکور در اتاق کنفرانس های شعبه پروان دو 

موفقانه به پیش برده شد. 

معترب  محاکم  از  یکی  دوستانه،  برش  امللل  بین  محکمه مثیلی حقوق 
مثیلی است که به همکاری کمیته بین املللی صلیب رسخ در کشورهای 

مختلف به سطح ملی و بین املللی برگزار می گردد. 

مثیلی  محکمه  این  در  افغانستان  های  پوهنتون  از  یک  هیچ  کنون  تا 
عضویت ندارد، بناً به منظور آشنایی هرچه بیشرت محصالن با موضوعات 
حقوق بین امللل برش دوستانه که یکی از موضوعات مهم مورد بحث 
حقوق بین امللل است، ورکشاپ یک روزه برگزار گردید و قرار است در 
بیشرت  هرچه  آشنایی  جهت  آموزشی  برنامه های  رابطه  این  در  نیز  آینده 
بین  کمیته  همکاری  به  دوستانه،  برش  امللل  بین  حقوق  با  محصالن 

املللی صلیب رسخ برگزار گردد.

برگزرای هفتمین کارگاه آموزشی BootCamp در پوهنتون کاردان 
برنامه آموزشی کود نویسی برای اشرتاک  برنامه ی BootCamp که یک 
نوآوری  البراتوار  سوی  از  می باشد،   ACM-ICPC پروگرام  کنندگان 
پوهنځی انجنیری و تکنالوژی به تاریخ ۱۷ عقرب سال ۱۳۹۷ در تاالر 

کنفرانس های پوهنتون کاردان در شعبه تایمنی برگزار گردید.

را تشکیل می تیم  از ۹۵ محصل که مجموعا ۳۵  بیش  برنامه  این  در   
 دادند، از ۸ پوهنتون خصوصی و دولتی کشور اشرتاک کردند که در ختم 

این برنامه تیم پوهنتون کاردان توانست مقام دوم را کسب کند. 
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کارکردها
ادامه ی روند ارزیابی داخلی تضمین کیفیت پوهنتون کاردان 

ارزیابی  روند  کاردان،  پوهنتون  علمی  معاونیت  ارزیابی  پالن  براساس 
داخلی همه پوهنځی ها و دیپارمنت های مربوطه آنها در دوره لیسانس 
اعتباردهی  و  کیفیت  تضمین  یازده گانه ای  معیارات  مطابق  ماسرتی  و 
وزارت تحصیالت عالی ادامه دارد. خانم مینه رحانی معاون علمی و 
رییس کمیته تضمین کیفیت پوهنتون کاردان به  همراهی آقای وحیدالله 
ریاست  از  کاردان  پوهنتون  اعتباردهی  و  کیفیت  افغان مسوول تضمین 
(انجیری  آن  دوگانه  های  دیپارمنت  و  تکنالوژی  و  انجیری  پوهنځی 
سیول و کمپیوتر ساینس) به منظور نظارت از تنظیم کارها و موجودیت 
اسناد الزم در دیپارمنت ها بازدید به عمل آورد که در جریان این بازدید 

از موجودیت اسناد کافی در دیپارمنت ها اطمینان حاصل شد و از 

پوهنځی  این  رییس  احمدزی  امیرزاده  داکرت  رهربی  به  آن  مسووالن 
داشت   وجود  که  اندکی  کاستی های  رفع  برای  و  گردیده  سپاسگزاری 

هدایات الزم داده شد.

در همین حال، آمریت دیپارمنت اقتصاد طی نشست های متعدِد روی 
کاردان  پوهنتون  کیفیت  تضمین  کمیته  برای  نیاز  مورد  اسناد  تکمیل 
اقدامات الزم را انجام داد تا این دیپارمنت برای بازدید و ارزیابی هیئت 
آماده باشد. معاونیت علمی پوهنتون کاردان  معاونیت علمی پوهنتون، 
ارزیابی داخلی تضمین کیفیت دیپارمنت اقتصاد را نظارت موده، اسناد 

را بررسی و رهنایی های الزم را ارایه کرد. 

کارکردهای پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان
کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی: در مورد اصالح ساختاری گزارش 
اداره  ماسرتی  برنامه  اکادمیک  اعتبار  منظور  کسب  به  کاردان  پوهنتون 
تجارت پوهنتون کاردان ( MBA) از شورای بین املللی اعتباردهی برای 
تحصیالت  عالی در عرصه تجارت (IACBE) امریکا تصامیم الزم اتخاذ 

گردید.
دایمی  استاد  هر  منبعد  که  نشان شد  و نرشات: خاطر  تحقیقات  کمیته 
پوهنتون کاردان باید در طی یک سال تحصیلی حداقل یک اثر یا مقاله 

علمی آماده  چاپ بسازد. 

انکشاف  کمیته ی  نشست  دهمین  در  درسی:  نصاب  انکشاف  کمیته 
قبال   که  مفردات  جدید  فارمت  تطبیق  روی  اقتصاد  پوهنځی  نصاب 
اصالحات الزم در آن وارد شده  بود، بحث و گفتگو صورت گرفت و 

تصامیم الزم اتخاذ شد.
کمیته تقدیر و پاداش: کمیته تقدیر و پاداش در این هفته هاهنگی هایی 
را پیرامون برگزاری مراسم معرفی بهرتین استاد پوهنځی اقتصاد داشت تا 

استادان واجد رشایط مورد تقدیر قرار گیرند.
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شاره دوم "مجله گنجینه کاردان" و شاره چهارم "ماهنامه خربی پوهنتون کاردان" از چاپ برآمدند
دیپارمنت  نرشیه  کاردان»  «گنجینه  اجتاعی  و  فرهنگی  علمی،  مجله 
ژورنالیزم و ارتباطات پوهنځی علوم اجتاعی پوهنتون کاردان در حمل 
۱۳۹۷ به صورت گاه نامه ازچاپ برآمد. این مجله که به مدیریت مسوول 
ارتباطات  و  ژورنالیزم  دیپارمنت  آمر  ذلیق  صدیق  محمد  میر  محرتم 
ژورنالیزم  رشته  محصالن  و  استادان  همکاری  به  و  کاردان  پوهنتون 
پوهنتون کاردان آماده می گردد، قراراست منبعد به صورت فصل نامه و از 
آغاز سال ۱۳۹۸ به صورت ماهنامه به زیور چاپ آراسته گردد. هدف از 

چاپ این مجله افزایش معلومات و رشد استعدادهای نویسندگی همه ی 
محصالن و به ویژه مساعد سازی زمینه کار عملی برای محصالن رشته 

ژورنالیزم و ارتباطات می باشد.

ماهنامه    (۱۳۹۷ میزان  و  ( سنبله  چهارم  و  سوم  های  شاره  همچنان 
خربی پوهنتون کاردان که توحیدی از مطالب هفته نامه خربی کاردان می
 باشد، نیز به چاپ رسید و در دسرتس عالقمندان و کارمندان پوهنتون 

کاردان قرار داده شد.

نصـــاب
 بازنگری نصاب های درسی پوهنتون کاردان و تأسیس ژورنال انجنیری و تکنالوژی 

رحانی  روئین  محرتم  ریاست  تحت  کاردان  پوهنتون  علمی  شورای 
رییس عمومی پوهنتون و اشرتاک ۲۰ تن از اعضای اصلی و ناظر،  به 
روز یکشنبه ۱۳ عقرب ۱۳۹۷، در اتاق کنفرانس های شعبه پروان دو دایر 
گردید. در این جلسه ابتدا مروری بر اجراات تصامیم جلسه قبلی صورت 

گرفت، سپس اعضای شورا روی موارد زیر  بحث کردند:

انجنیری و تکنالوژی و طی مراحل  ایجاد ژورنال علمی - تحقیقی   -۱
از  کاردان  پوهنتون  اجتاعی  علوم  و  اقتصاد  ژورنال های  جواز  گرفن 

وزارت تحصیالت عالی

۲- گزارش دهی از پروسه بازنگری کریکوم های پوهنتون کاردان توسط 
رییس کمیته انکشاف کریکوم

۳- ایجاد طرزالعمل برای دفاع پیشنهاد پروژه محصالن به شکل گروپی 
به وزارت تحصیالت عالی

۴- آغاز پروسه اعطای رتب علمی برای کادر علمی پوهنتون کاردان 
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نشست ها
جلسه کمیته مشورتی پالن اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان 

به روز سه شنبه ۲۷ قوس ۱۳۹۷، جلسه کمیته پالن اسرتاتیژیک پوهنتون 
کاردان تحت ریاست محرتم روئین رحانی رییس عمومی پوهنتون در 
اتاق کنفرانس های دفرت مرکزی پوهنتون در پروان دو برگزار گردید. در 

این جلسه روی مسایل مختلِف منجمله تعیین اولویت های عمده 

پوهنتون درسال ۲۰۱۹ میالدی، نظریه محصل سال، بازنگری طرزالعمل 
تقدیر و تشویق و دریافت پیشنهادها برای اینکه چگونه می توان اهداف 
پالن اسرتاتیژیک را به صورت موثرتر تطبیق کرد؛ بحث شد و تصامیم 

الزم اتخاذ گردید.

جلسه دیپارمنت اقتصاد پوهنتون کاردان 
تدویر  با  کاردان  پوهنتون  اقتصاد  دیپارمنت  آمر  محمدی  قیس  محرتم 
جلسات متعددی با اعضای دیپارمنت، پالن اسرتاتیژیک دیپارمنت و 
پوهنځی اقتصاد را بررسی موده و با ارایه هدایات مشخص آنرا به کمیته 

این  اسرتاتیژیک  پالن  بررسی  از  بعد  کمیته  این  تا  سپرد،  بازنگری 
پالن  و  ساخته  هاهنگ  پوهنتون  اسرتاتیژیک  پالن  با  آنرا  دیپارمنت، 

تطبیقی آنرا ترتیب دهد. 
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