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دستاوردهای ویژه
 فارغان پوهنتون کاردان



برگزاری محفل رومنایی از اولین مجله ی فارغان پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان به روز پنج شنبه ٢٨ حوت سال 
روان، طی محفل با شکوه و با حضورداشت 

هیئت رهربی، همکاران اسرتاتیژیک و جمعی 
بزرِگ از فارغان این پوهنتون، از اولین مجله

 ی فارغان پوهنتون کاردان (Aspire) رومنایی 
کرد. هدف از برگزاری این محفل، در کناِر 
رومنایی از اولین مجله ی فارغان پوهنتون 

کاردان، این بود که فارغان پوهنتون کاردان 
گرد هم آمده و از کارکردهای فارغان این 

پوهنتون قدردانی صورت گیرد.

در آغاز برنامه، اقبال نهضت، مسوول دفرت 
فارغان پوهنتون کاردان، پیرامون کارکردهای 
دفرت فارغان، برنامه های آینده این دفرت برای 
فارغان و سهم دهی شان در تصمیم های مهم 

پوهنتون کاردان از جمله پالن اسرتاتیژیک 
پوهنتون کاردان برای سال های 

(٢٠٢١-٢٠٢٥)، معلومات مفصل ارایه کرد.

 پس از آن، گفتامن ویژٔه میان پنج تن از 
فارغان پوهنتون کاردان تدویر شد که روی سه 

موردی سفر علمی و مسلکی فارغان، نقش 
پوهنتون کاردان در این راستا و تبارز دیدگاه ه

 ای شان پیرامون دورمنای آینده پوهنتون 
کاردان، با هم گفت وگو کردند.

در همین حال، میرویس نهضت رییس 
اجراییه پوهنتون کاردان خطاب به فارغان 

گفت: «بدون شک جایگاه که امروز پوهنتون 
کاردان به عنوان بهرتین پوهنتون افغانستان 

در جامعه اکادمیک دارد در حقیقت مثره تالش 
های خستگی ناپذیر و نقش ارزنده و مهم تان 
در بخش های مختلف اقتصادی، اجتامعی و 

فرهنگی در کشور است. شام رسمایه های 
معنوی پوهنتون کاردان هستید و حضور شام 
به ما بیشرت انرژی و انگیزه می دهد تا در رشد 
علمی و مسلکی جوانان کشور تالش منوده و 

ما را برای داشنت یک افغانستان مرتقی 
امیدوار می سازد.»

رومنایی از مجله (Aspire) در حقیقت تبارز 
دهنده دیدگاه ما که هامنا با روحیه عالی در 

آرزوی دانش و پیرشفت می باشد، است. من 
باور دارم که مجله فارغان که بازتاب دهنده 

دستاوردها و داستان های موفقیت تان است، 
برای نسل جوان کشور الهام بخش بوده و از 

طریق این مجله شام به عنوان یک الگو، 
زمینه انگیزه دهی جوانان کشور را برای رسیدن 

به اهداف علمی شان و داشنت یک آینده 
درخشان مساعد می سازید. مجله فارغان 

پوهنتون کاردان نشان دهنده ی تعهد پوهنتون 
کاردان در تحکیم روابط با فارغان و بیانگر 

ماموریت آن که هامنا الهام بخش برتری علمی 
و مسلکی است، می باشد. هم چنان در این 

دست  آورد ها، دیدگاه ها و نگرش فارغان برای 
یک آینده بهرت پوهنتون کاردان بازتاب داده 

شده است.

زهره جالل فارغ رشته اداره تجارت گفت که 
افتخار حضور در برنامه گردهامیی فارغان را 

دارد و مجله فارغان (Aspire) برای وی انگیزه 
داده است تا تالش بیشرت کند و بتواند تا دست

 آوردها و دیدگاه های خود را رشیک سازد.

این برنامه با رومنایی رسمی از مجله فارغان 
پوهنتون کاردان و گرفنت تصاویر یادگاری 
پایان یافت و در کنار این، فارغان فرصت 

داشتند تا با دیگر فارغان و رهربی پوهنتون 
کاردان دیدار داشته و تبادل نظر کنند.

ولید خالقی فارغ رشته کمپیوتر ساینس ضمن 
سپاس گزاری از راه اندازی گردهامیی فارغان 
چنین گفت: «گردهامیی امروز فرصت خوب 
برای دیدار فارغان باهم و تبادل نظر و تجربه

 های شان بود در کنار این رومنایی از اولین 
مجله فارغان یک گام مثبت در راستای بازتاب 

دیدگاه های است و از این دست اقدام شان 
تقدیر می کنیم.»



پوهنتون کاردان همواره در تالش است تا برنامه های مفید 
و آموزنده را برای محصالن و فارغان خویش دایر کند تا 

محصالن و فارغان بتوانند از این برنامه  ها مستفید شوند.

گردهامیی ِویژه فارغان پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان برای نخستین بار گردهامیی ویژه ی فارغان را 
به روز پنج شنبه ٢٠ قوس سال روان، به صورت آنالین برگزار 

کرد.

هدف از تدویر این برنامه آگاهی هرچه بیشرت فارغان پوهنتون 
کاردان از دست آوردهای یکدیگر، تقویت روابط و نقش شان در 

توسعه این پوهنتون بود.

در این برنامه محمد عمر کامل مدیر دفرت ارتباطات پوهنتون 
کاردان پیرامون پالن اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان، مجله 

فارغان که به زودی نرش خواهد شد، برنامه چهل بهرتین زیر 
سن چهل و کنفرانس ملی اهداف توسعه پایدار برای فارغان 

معلومات ارایه کرد.

کنشکا واحدی یک تن از فارغان رشته اقتصاد پوهنتون کاردان 
ضمن ابزار خرسندی از برنامه چنین گفت: «من با همصنفانم از 

اولین دور فارغان رشته اقتصاد پوهنتون کاردان بودیم.

ادامه تحصیل در این پوهنتون یک تجربه عالی و فراموش 
ناشدنی برایم است، من افتخار می کنم که امروز در جمع از 

فارغان پوهنتون کاردان هستم.»

در ادامه برنامه، فارغان در مورد خاطره های که از پوهنتون 
کاردان و استادان این پوهنتون داشتند، با همدیگر رشیک 

ساختند و تبادل نظر کردند. افزون براین، فارغان در مورد 
تجارب، دست آوردها و نظریات خود سخن گفتند.

در لحظات پایانی برنامه فارغان به پرسش های مختلف در مورد 
تحصیالت و زنده گی شان پاسخ داده و از برگزاری این برنامه 

ابزار خوشی کردند.

٢



٣

جلسه رهنامیی فارغان سال ٢٠٢١

دفاتر روابط با فارغان و خدمات کاریابی پوهنتون کاردان به روز پنج شنبه، ٢ ثور ١٤٠٠ 
برنامه ویژه ی را برای فارغان رشته های مختلف در سال ٢٠٢١، برگزار کرد. در جریان 
این برنامه فارغان از خدمات دفاتر روابط با فارغان و خدمات کاریابی پوهنتون کاردان 

آگاهی حاصل کرده و در مورد فرصت های کاری موجود در نهادهای ملی و بین املللی، 
شبکه فارغان، چگونگی آمادگی فارغان به بازار کار و نقش شان در برنامه های انکشافی 

پوهنتون کاردان، معلومات الزم را کسب کردند.



تقدیر از همکاری های متداوم عزیزی بانک با پوهنتون کاردان
پوهنتون کاردان به روز دوشنبه ١١ حوت سال ١٣٩٩، طی یک برنامه ی 

ویژه، با اشرتاک میرویس نهضت، رییس اجراییه پوهنتون کاردان و محمد 
سلیم حبیبی، معاون هیئت عامل عزیزی بانک، کارمندان بخش های 

مختلف این بانک، محصالن و فارغان پوهنتون کاردان که در عین حال 
کارمند عزیزی بانک هستند، از عزیزی بانک به منظور فراهم سازی فرصت

 های کاری تقدیر کرد.

میرویس نهضت، رییس اجراییه پوهنتون کاردان گفت: «ما خرسند 
هستیم که همکاری های دوجانبه بسیار خوب با عزیزی بانک داریم. 

عزیزی بانک، جایگاه خاصی را در میان دیگر همکاران ملی ما دارد. از 
تالش  و خدمت شان به نسل جوان، به خصوص محصالن و فارغان 

پوهنتون کاردان، قدردانی می کنیم.»

وی در ادامه افزود که جای بسا افتخار است که محصالن و فارغان 
پوهنتون کاردان در سطح رهربی و سایر بخش های این بانک کار می کنند 

و الگوهای خوب و الهام بخش برای دیگر جوانان هستند.

محمد سلیم حبیبی، معاون هیئت عامل عزیزی بانک گفت: «از پوهنتون 
کاردان برای ارایه خدمات با کیفیت تحصیلی با معیارهای ملی و بین املللی 
و محیط اکادمیک که برای جوانان فراهم کرده است. قدردانی می کنیم. 

ما خوشحال هستیم که امروز در کنار شام هستیم و همکاری های مداوم با 
شام داریم. ما همواره کوشش می کنیم که با پوهنتون کاردان روابط کاری 

خوب داشته باشیم و یک جا با هم برای ملت افغانستان خدمت کنیم.»

پوهنتون کاردان با افتخار از همکاری های متداوم عزیزی بانک با این 
پوهنتون قدردانی کرده و این نهاد را رشیک راهربدی مهمی برای خود می
 پندارد. در سال ٢٠١٥میالدی، پوهنتون کاردان با کمک عزیزی بانک در 

شعبه ماسرتی خود، یک کتابخانه ی دیجیتالی را ایجاد کرد که برای 
محصالن این پوهنتون در عرصه ی کارهای عملی و انجام تحقیقات 

علمی، تا کنون کمک بسزایی کرده است.

این بانک در سال ٢٠٢٠ به بیش از ٧٠ محصل و فارغ پوهنتون 
کاردان، زمینه های کاری را فراهم کرد. پوهنتون کاردان ضمن 

قدردانی از همکاری های عزیزی بانک در قبال این پوهنتون، از این 
بانک به منظور کمک به محصالن و فارغان پوهنتون کاردان، صمیامنه 

سپاس گزاری می کند.

٤
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برگزاری برنامه های آنالین با فارغان مستعد پوهنتون کاردان 

دفرت روابط با فارغان پوهنتون کاردان برنامه های ویژه ی را با فارغان مستعد این پوهنتون 
از طریق صفحه رسمی فیسبوک پوهنتون کاردان راه اندازی منود. در این برنامه ها، 

فارغان پیرامون سفر علمی و تحصیلی شان و نیز نقش و تاثیرگزاری پوهنتون کاردان در 
موفقیت علمی و مسلکی شان صحبت منودند.



٦

برنامه رهنامیی محصالن توسط فارغان

پوهنتون کاردان افتخار دارد که برنامه شش ماهه ی رهنامیی محصالن توسط فارغان را 
مبنظور کمک به محصالن در راستای رسیدن به اهداف علمی و مسلکی شان، برگزار 
می کند. این برنامه برای محصالن کمک خواهد کرد تا با کسب مشوره و رهنامیی های 
الزم از فارغان، مهارت های شان را باال برده و زمینه ساز رشد علمی و مسلکی خویش 

شوند. در عین حال، این برنامه فارغان را نیز کمک می کند تا مهارت های رهربی و 
مشوره دهی شان را باال بربند و تجارب شان را با محصالن رشیک سازند.



برنامه های ویژه دفرت
 مشارکت و موفقیت محصالن



٦٧

برگزاری محفل تقدیر از پنجمین دور جایزه چهل بهرتین زیر سن چهل پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان افتخار دارد که به روز پنج شنبه، ٣٠ دلو سال ١٣٩٩، طی 
مراسم با شکوه و ویژه از برندگان پنجمین دور جایزه چهل بهرتین زیر سن 

چهل تقدیر به عمل آورد. در این مراسم آقای روئین رحامنی، رییس و 
بنیانگذار پوهنتون کاردان، آقای میرویس نهضت، رییس اجراییه پوهنتون 

کاردان، رؤسای پوهنځی ها، آمران دیپارمتنت ها، برندگان این جایزه و 
اعضای خانواده های شان، حضور داشتند.

برندگان این دور برنامه  رقابتی چهل بهرتین زیر سن چهل، با در نظرداشت 
معیارهای تاثیرگذاری مثبت در جامعه از میان ٢٥٠ اشرتاک کننده، از 
سوی کمیته گزینش پوهنتون کاردان در چندین مرحله انتخاب شدند.

آقای روئین رحامنی، رییس عمومی و بنیان گذار پوهنتون کاردان در 
آغاز برنامه چنین گفت: «امروز جای بسا افتخار و خرسندی است که 

از دست آوردهای چهل تن از محصالن و فارغان مستعِد پوهنتون 
کاردان که هر کدام شان تاثیرگذاری مثبت و ارزنده ی در جامعه 

داشته اند، قدردانی می مناییم. برندگان جایزه چهل بهرتین امسال 
در عرصه های مختلف اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه 

پیشگام بوده و خدمات شایانی را برای مردم افغانستان انجام داده 
اند.

برندگان امسال طی یک پروسه شفاف بر اساس معیار تاثیرگذاری 
اجتامعی انتخاب شده اند. این در واقع تبارز دهنده ی دیدگاِه ما برای یک 

فردای بهرت و مأموریت ما برای رشد علمی و مسلکی محصالن و فارغان ما 
می باشد.»

جایزه چهل بهرتین زیر سن چهل، معترب ترین جایزه پوهنتون کاردان است 
که برای محصالن و فارغان این پوهنتون اعطا می شود. این برنامه از پنج 

سال بدینسو با راه اندازی مراسم با شکوه و اعطای تقدیر نامه برای چهل 
چهره برتر دایر می شود. هدف از این برنامه شناسایی و قدردانی چهره های 
برتر پوهنتون کاردان است که با استفاده از دانش علمی شان تاثیر مثبت 

در جامعه داشتند و در کنار آن از جمله متشبثان، کارفرمایان، رییسان، 
بنیانگذاران، محققان، ورزشکاران و رضاکاران موفق و موثر جامعه هستند.

برندگان پنجمین دور این جایزه، به جمع ١٦٠ تن دیگر از برندگان توامنند 
و با انگیزه در جامعه پیوستند و این کارواِن تاثیرگذار پوهنتون کاردان با 
گذشت هر سال بزرگ و بزرگرت می شود. هم چنان این چهل چهره برتر 

منونه ی از یک پوهنتون پویا که متعهد به برتری علمی و مسلکی می باشد، 
هستند.



٨



برگزاری هفته استقبال از کاردانیان

هدف از برگزاری هفته استقبال از کاردانیان، آشنایی 
محصالن جدیدالشمول با رهربی پوهنتون، محیط، 

اساتید، 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 جدید الشمول استقبال گرم کرد.

در دو روز نخست هفته استقبال از کاردانیان، 
محصالن جدید الشمول با صنوف 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 
جدید الشمول دیپارمتنت کمپیوترساینس، ضمن 
اظهار خوشی از هفته استقبال کاردانیان و سپاس

 گزاری 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 خوش بین باشم.

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

جهت استقبال از محصالن جدید الشمول این 
پوهنتون برگزار می شود که در آن فعالیت های 

عملی و ابتکاری برای الهام بخشیدن به محصالن 
جدید و ایجاد انگیزه برای آغاز سفر تحصیلی شان 

در پوهنتون کاردان اجرا می شود.

٩



١٠

برگزاری منایشگاه مرکز موفقیت محصالن



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.

در همین حال، ابرار محمد صادق، یکی از محصالن جدید برنامٔه 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 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

 کند.

١١



١٢

سیر علمی اعضای انجمن عکاسی پوهنتون کاردان

انجمن عکاسی پوهنتون کاردان به تاریخ ٢٣ حوت سال 
 Dynamic ١٣٩٩، طی یک سیر علمی از رشکت مشوره دهی
Vision دیدار کردند. هدف از تدویر این سیر علمی، آشنایی 

هرچه بیشرت اعضای انجمن عکاسی با ابزار عکاسی و مهارت
 های گرفنت عکس عنوان شد.

 Dynamic در این سیر علمی، مسووالن رشکت مشوره دهی
Vision معلومات مفصل در مورد شیوه عکاسی و ابزارهای 

گرفنت عکس ارایه کردند.

خاور محمدی محصل دیپارمتنت کمپیوتر ساینس گفت: 
«برای ثبت تصویرهای جدید منظره های جدید نه بلکه 

چشم انداز و دید مهم است. چنین سیرهای علمی، به ما 
کمک می کند تا دید وسیع پیدا کنیم و با مهارت های 

عکاسی آشنا شویم. دیدار از رشکت Dynamic Vision هم 
یک تجربه خوب برای من بود و توانستم که موضوعات 

مهم را بیاموزم.»

در این سیر علمی، اعضای انجمن عکاسی پوهنتون کاردان از 
وسایل و ابزار جدید عکاسی و تصویربرداری این رشکت دیدن 
کرده و آموزش های الزم را پیرامون عکاسی حرفه ای دریافت 

کردند.

نازنین محمدی یکی از محصالن رشته اداره تجارت گفت: 
«این سیر علمی برای ما بسیار مفید متام شد و و از پوهنتون 
کاردان برای فراهم سازی این فرصت آموزشی برای یادگیری 

بیشرت و کسب تجربه، سپاس گذاری می کنم و امیدوارم در آینده 
نیز از این چنین سیرهای علمی، داشته باشیم.»

در پایان دیدار، عبداالحسان مهمند، رییس رشکت مشوره دهی 
Dynamic Vision، در مورد موفقیت رشکت ها و فرصت های 

موجود برای تجارت در بازار کار، سخرنانی ویژه ای را ارایه کرد.
پوهنتون کاردان همواره تالش دارد تا زمینه سیرهای علمی را 

جهت ارتقای مهارت های محصالن خویش فراهم کند تا باشد 
که در کنار درس های نظری دید عملی نیز داشته باشند.



انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار پوهنتون 
کاردان افتخار دارد که به تاریخ ١٤ حوت سال ١٣٩٩، 
گردهامیی را جهت بحث و تبادل نظر در مورد اهداف 

توسعه پایدار در افغانستان تدویر کرد.

در این برنامه، سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار، در 
مورد هدف اول: محو فقر ، هدف چهارم: آموزش با کیفیت، 
هدف هشتم: کار و رشد اقتصادی و هدف دوازدهم: تولید و 

مرصف مسووالنه بحث کردند. آنها دریافتند که آموزش و 
پرورش با کیفیت، رسمایه گذاری های خارجی و محلی، 
موجودیت سیستم کنرتول و گزارش دهی از پروژه های 

انکشافی، برای تحقق چهار هدف ذکر شده اهداف توسعه 
پایدار در افغانستان رضوری است.

سفیران جوان، تحصیالت را به عنوان كلیدی برای دستیابی به 
چهار هدف ذکر شده اهداف توسعه پایدار در افغانستان در نظر 
گرفتند. هم چنان به این باورند که برای کاهش فقر، تقویت رشد 

اقتصادی و اطمینان از مرصف و تولید مسووالنه در رویه های 
تجاری در کشور، افغانستان باید ریشه بی سوادی را از بین 

برده، فرصت های آموزشی با کیفیت را فراهم و ذهنیت کارآفرینی 
را در میان محصالن پوهنتون ایجاد کند.

با توجه به مرصف منابع و آلودگی نهادهای تجاری، تولید 
گازهای گلخانه  ای و سیستم بهداشتی ناکافی، نیاز به 

متخصصان در بخش پایداری، بیش از هر زمان دیگری برای 
ایجاد برنامه ها، اسرتاتیژی ها و سیاست ها برای فعالیت های 
تجاری و دولت برای اطمینان از اقدامات پایدار احساس می

 شود. هم چنان سفیران برای رفع موانع در برابر رسمایه گذاری 
مستقیم خارجی، حامیت از رسمایه گذاران محلی و ایجاد 

سازوکار کنرتول مناسب بر پروژه های انکشافی در افغانستان 
برای تقویت توسعه اقتصادی و کاهش فقر تاکید کردند.

در پایان جلسه، روح الله حسنیار کارمند دفرت مشارکت و موفقیت 
محصالن، در مورد فعالیت های آینده در بخش اهداف توسعه 

پایدار برای سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار که با 
همکاری سایر سازمان های که برای اهداف توسعه پایدار در 

افغانستان ترتیب می شود، توضیحات مفصل ارایه کرد.

١٣

گردهامیی انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار پوهنتون کاردان
جهت بحث و تبادل نظر در مورد اهداف توسعه پایدار در افغانستان



١٤



گشایش انجمن شطرنج پوهنتون کاردان

انجمن شطرنج پوهنتون کاردان به روز شنبه، ٤ دلو سال روان با حضورداشت اعضای 
فدراسیون ملی شطرنج افغانستان و قهرمان ملی شطرنج کشور، از سوی دفرت مشارکت 

محصالن پوهنتون کاردان، رسام گشایش یافت. در مراسم گشایش انجمن شطرنج، 
اعضای این انجمن چندین بازی را با قهرمان ملی شطرنج افغانستان به راه انداختند.

١٥



گشایش انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار

به عنوان بخشی از تعهد پوهنتون کاردان جهت نهادینه ساخنت 
توسعه پایدار در جامعه کاردان و فراتر از آن، این پوهنتون به 

روز سه شنبه ١٥ میزان ١٣٩٩، انجمن سفیران جوان برای 
توسعه پایدار را در شعبه ماسرتی افتتاح کرد.

اعضای این انجمن تعهدی را امضا کردند تا به طور فعال در 
فعالیت ها و برنامه هایی که برای پیشربد اهداف توسعه 

پایدار سازمان ملل SDG در سطح ملی و بین املللی برگزار 
می شود، رشکت کند.

سی محصل داوطلب از متام دیپارمتنت های  پوهنتون در این 
برنامه رشکت و تعهد کردند که اعضای فعال این انجمن باشند و 

سفیران برای اهداف توسعه پایدار برای سایر محصالن 
پوهنتون کاردان، خانواده ها و جوامع آنها شوند.

انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار، فرصت های   
بسیار خوبی را برای محصالن پوهنتون د کاردن فراهم می کند 

تا از طریق طراحی، برنامه ریزی و اجرای پروژه ها و فعالیت های 
پایداری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، 

مهارت های عملی رهربی را بدست آورند.
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١٧

توزیع لباس های زمستانی برای افراد نیازمند جامعه
توسط کمپاین «یک هدیه، یک لبخند»

انجمن رضاکاران محصالن پوهنتون کاردان از متامی محصالِن که در جمع آوری لباس
 های زمستانی کمپاین «یک هدیه، یک لبخند» این انجمن را یاری رساندند، اظهار 

سپاس و قدردانی می کند. طی این کمپاین خیریه لباس های جمع آوری شده توسط 
محصالن پوهنتون کاردان به افراد نیازمند در نقاط مختلف شهر کابل توزیع شد.



١٨

رفیع محمدی، فرحناز فرید، پلوشه ولی، احمد آرش ضیا، طارق ارباب و احمدشاه 
بارکزی، اعضای انجمن شبیه سازی سازمان ملل پوهنتون کاردان، از تاریخ ٤ الی ٦ 

جدی در کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل-پامیر در کابل اشرتاک کردند.

اشرتاک محصالن پوهنتون کاردان در کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل-پامیر



١٩

سیر علمی اعضای انجمن متشبثان پوهنتون کاردان
TakTaz به رشکت تکنالوژی تکتاز

اعضای انجمن متشبثان پوهنتون کاردان به روز دوشنبه ٢٩ 
جدی سال روان خورشیدی طی سیر علمی از رشکت تکنالوژی 

تکتاز TakTaz دیدار کردند. در این دیدار بازدید کنندگان با 
بخش سیستم مدیریت، چالش ها و راه حل ها برای از میان 
برداشنت بحران های رشکت تکنالوژی تکتاز آشنایی حاصل 

کردند.

این برنامه، با سخنان ریاض احمد سهاک، بنیانگذار و رییس 
اجرایی رشکت تکتاز آغاز یافت. وی در باره خدمات این رشکت، 

مهم ترین عوامل کارآفرینی و چگونگی تاثیر آن در اجرای کار 
صحبت کرد.

در جریان این سیر علمی اعضای انجمن پرسش های را در مورد 
رویکرد بازاریابی رشکت، روش مدیریت رشکت و سایر بخش ها 

مطرح و پاسخ های جامع را از سوی مسووالن رشکت تکتاز 
دریافت کردند. در پایان این سیر علمی، اعضای انجمن از 
دفاتر مختلف این رشکت بازدید کردند و در مورد کارکردهای 

دفاتر مختلف این رشکت، معلومات حاصل کردند.

رشکت تکتاز ارایه کننده خدمات ردیابی پیرشو است که ٩٨ 
درصد جمعیت افغانستان را با خدمات ردیابی خود پوشش 
می دهد و شامل سیستم ردیابی و نظارت بر وسایل نقلیه، 

ردیابی شخصی، نظارت بر سوخت و دریافت راه حل مناسب 
به مسایل مربوط GPS است.



دستاوردهای دفرت خدمات
 کاریابی پوهنتون کاردان



راه اندازی کمپاین کاریابی: کار را به کاردان بسپارید
دفرت خدمات کاریابی پوهنتون کاردان با کامل افتخار اعالم می دارد که 
نخستین دور کمپاینی «کار را به کاردان بسپارید» را راه اندازی کرد. این 

دفرت درنظر دارد تا در همکاری با نهادهای ملی و بین املللی به ویژه از 
طریق این کمپاین، زمینه کار را برای جوانان مستعد و توامنند از جمع 

محصالن و فارغان پوهنتون کاردان در نهادهای ملی و بین املللی، فراهم 
سازد.

هدف از راه اندازی این کمپاین، فراهم سازی فرصت های کاری و 
کارآموزی برای محصالن و فارغان پوهنتون کاردان، گسرتش و تقویت 

روابط میان پوهنتون کاردان و کارفرمایان ملی و بین املللی، تسهیل روند 
استخدام محصالن و فارغان مستعد پوهنتون کاردان در نهادهای ملی و 

بین املللی عنوان شده است.

عالوه بر این، این برنامه کارفرمایان را کمک می کند که محصالن و 
فارغان مستعد پوهنتون کاردان را در زمینه تهیه و ترتیب خلص سوانح و 

درخواست کار، آماده سازی محصالن و فارغان برای مصاحبه، شارت 
لیستینگ، در صورت امکان، انرتویو در داخل و یا خارج از نهاد همکار، 

آموزش دهی متقاضیان در مورد خدمات و نحوه کارکرد نهاد همکار، 
حامیت همه جانبه در جریان روند استخدام آموزش دیده اند استخدام کنند.

در همین حال محمد امین حکیمی، مدیر دفرت خدمات پوهنتون کاردان 
در مورد راه انداز این کمپاین چنین می گوید:

«ما در تالش هستیم که از طریق «کمپاین کار را به کاردان بسپارید» با 
نهادهای ملی و بین املللی در زمینه معرفی جوانان مستعد ورزیده و کار 
فهم همکاری مناییم. در ضمن، فراهم سازی فرصت های کاری و کار 
آموزی برای جوانان کشور در این رشایط دشوار یکی از اهداف مهم و 

اساسی برگزاری این کمپاین می باشد.»

هم زمان با این کمپاین «کار را به کاردان بسپارید» مزایای زیر برای 
نهادهای همکار دارد:

• استخدام محصالن و فارغان الیق، مبتکر و مستعد؛
• گسرتش همکاری ها با پوهنتون کاردان؛

• انعکاس تاثیرگذاری نهادهای همکار در این کمپاین از طریق شبکه
 های اجتامعی و ویب سایت پوهنتون کاردان؛

• دعوت از منایندگان نهادهای همکار در برنامه های مهم پوهنتون 
کاردان؛

• کمک به نهادهای همکار در مراحل مختلف استخدام؛
• فراهم سازی زمینه اشرتاک نهادهای همکار در منایشگاه کاریابی 

پوهنتون کاردان؛

در همین حال اسام ایوبی یکی از محصالن دیپارمتنت ژورنالیزم و 
ارتباطات عامه که فرصت کارآموزی را با همکاری دفرت خدمات کاریابی 

بدست آورده است می گوید: «دفرت خدمات کاریابی پوهنتون کاردان من را 
کمک کرد تا بتوانم در رشته خود فرصت کارآموزی پیدا کنم. من باورمندم 
که کار کردن در روزنامه هشت صبح یک تجربه با ارزش خواهد بود تا من 

بتوانم دانش را که در پوهنتون کاردان کسب کرده ام، در ساحه عمل پیاده 
کنم.»

پوهنتون کاردان در جریان نزدیک به دو دهه ی گذشته، تالش ورزیده تا 
برای محصالن و فارغان خود زمینه کار را در نهادهای ملی و بین املللی در 

سطوح مختلف فراهم ساخته و آنان را شامل بازار کار افغانستان سازد.

٢٠



 برگزاری سمینار آموزشی  در مورد استفاده از لینکدین برای
پیرشفت مسلکی از سوی دفرت خدمات کاریابی

دفرت خدمات کاریابی پوهنتون کاردان سمینار آموزشی پیرامون استفاده از 
لینکدین برای پیرشفت علمی و مسلکی محصالن و فارغان این پوهنتون برگزار 

کرد. در این سمینار آموزشی، محصالن و فارغان پوهنتون کاردان در مورد مزیت 
های استفاده از این شبکه و نیز در مورد چگونگی ایجاد حساب در لینکدین 

معلومات همه جانبه حاصل کردند. 

٢١



برگزاری کارگاه آموزشی پیرامون نوشنت خلص سوانح معیاری   

در جریان هفته استقبال از محصالن جدید،  دفرت خدمات کاریابی  پوهنتون 
کاردن کارگاه آموزشی را پیرامون چگونگی نوشنت خلص سوانح معیاری دایر 

منود. هدف اساسی  این برنامه آموزشی، آشنایی محصالن جدیدالشمول با اجزا 
و نکات مهم خلص سوانح و رهنامیی شان در زمینه نوشنت خلص سوانح 

معیاری بود.

٢٢



برگزاری برنامه ویژه معلوماتی کارفرمایان

دفرت خدمات کاریابی پوهنتون کاردان طی یک برنامه ویژه معلوماتی، از کارفرمایان یکی از 
نهادهای بین املللی، به تاریخ ١٥ حمل سال روان، در شعبه ماسرتی پوهنتون کاردان 

دعوت کرد تا در مورد فرصت های کاری و مهارت های الزمه برای راه پیدا کردن در این نهاد 
معلومات ارایه منوده و زمینه کار را برای محصالن و فارغان دیپارمتنت انجنیری سیول 

پوهنتون کاردان فراهم سازد.

٢٣



  برگزاری برنامه ویژه معلوماتی کارفرمایان

دفرت خدمات کاریابی پوهنتون کاردان به ادامه برگزاری برنامه های معلوماتی کارفرمایان، 
این بار از بانک اسالمی افغانستان دعوت منود تا در باره فرصت های کاری و کارآموزی این 

بانک ، به محصالن و فارغان پوهنتون کاردان معلومات ارایه مناید.  همچنان در این برنامه، 
زمینه مصاحبه کاری را به ٤٠ تن از محصالن این پوهنتون در بانک اسالمی افغانستان، 
فراهم شد. قرار است از این جمع، ٢٠ محصل پوهنتون کاردان منحیث کارآموز در بانک 

اسالمی افغانستان جذب شوند.

٢٤
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