
هفته استقبال از کاردانیان
بسته معلوماتی آشنایی با پوهنتون کاردان



معرفی هفته استقبال از کاردانیان

هفته استقبال از محصالن جهت خوش آمدگویی و استقبال ویژه محصالن جدیدالشمول پوهنتون کاردان برگزار 
می گردد. پوهنتون کاردان افتخار دارد که از محصالن جدیدالشمول خویش در هفته استقبال از محصالن با 

برگزاری برنامه های متنوع آموزشی و تفریحی از جمله سمینارها و سیرهای علمی، دیدار با رییس عمومی پوهنتون 
کاردان و روسای پوهنځی ها و منایشگاه های هرنی استقبال ویژه مناید. افزون بر این، محصالن جدیدالشمول 

پوهنتون کاردان فرصت این را خواهند داشت که با بخش های مختلف پوهنتون کاردان از جمله مرکز موفقیت 
محصالن و انجمن های پوهنتون کاردان آشنایی بیشرت حاصل منایند.



دیدار با روسای پوهنځی ها
پوهنتون کاردان منحیث پوهنتون پیشتاز در 

افغانستان، زمینه دیدار محصالن جدیدالشمول را با 
روسای پوهنځي ها در هفته استقبال از محصالن 

فراهم می مناید تا محصالن بتوانند از تجارب علمی و 
اکادمیک آنها در طول دوره تحصیلی خویش استفاده 
منایند و با سیستم تدریس پوهنځی های شان آشنایی 

بیشرت حاصل منایند.

آشنایی با برنامه های
تحصیلی 

در این بخش محصالن جدیدالشمول با روند تدریس 
برنامه های تحصیلی، نصاب تحصیلی، امکانات و 
سهولت های رشته های مختلف پوهنتون کاردان 

آشنایی حاصل می منایند.

دیدار از پوهنتون کاردان  
در بخش دیدار از پوهنتون کاردان، محصالن 

جدیدالشمول از بخش های  مختلف پوهنتون کاردان 
از جمله پوهنځی ها، البراتوارهای مجهز، استدیوهای 
مجهز و معیاری، کتابخانه، مرکز موفقیت محصالن و 
سایر تسهیالت و امکانات این پوهنتون دیدار به عمل 

آوردند.



سمینارهای علمی

در این برنامه از شخصیت های معترب علمی و 
اکادمیک دعوت به عمل می آید تا برای محصالن 
جدیدالشمول پوهنتون کاردان پیرامون موضوعات 

علمی و تحصیلی بحث منایند.

سیرهای علمی
پوهنتون کاردان زمینه سیرهای علمی را برای متامی 

محصالن جدیدالشمول این پوهنتون فراهم می مناید 
تا به اندوخته های و ظرفیت های علمی محصالن 

افزوده شود.

فعالیت های البراتواری
پوهنتون کاردان فعالیت های متنوع آموزشی را در 
البراتوارهای مجهز این پوهنتون برای محصالن 

جدیدالشمول ارایه می دارد. 



دیدار با محصالن برحال
پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان منحیث پوهنتون پیشتاز در افغانستان، 
زمینه دیدار محصالن جدیدالشمول را با روسای 

پوهنځي ها در هفته استقبال از محصالن فراهم می
 مناید تا محصالن بتوانند از تجارب علمی و اکادمیک 
آنها در طول دوره تحصیلی خویش استفاده منایند و با 

سیستم تدریس پوهنځی های شان آشنایی بیشرت حاصل 
منایند.

مالقات با سفیران افتخاری
پوهنتون کاردان در هفته استقبال از محصالن 

جدیدالشمول زمینه مالقات با سفیران افتخاری 
پوهنتون کاردان را فراهم می مناید. سفیران افتخاری 

پوهنتون کاردان، مجموعه از محصالن فعال را تشکیل 
می دهد که در جنب فعالیت های عالی تحصیلی فرصت 
این را دارند تا در کنفرانس ها، سمینارها، و برنامه های 
خارج از نصاب اشرتاک منایند و زمینه همچو فرصت ها 

را برای سایر محصالن نیز فراهم می سازند.

برنامه های آموزشی 
برنامه های آموزشی ویژه پیرامون شیوه های نوشنت و 
تهیه خلص سوانح، اهمیت کارهای رضاکارانه و روش 

های دقیق نوت گرفنت برای محصالن دایر می 
گردد.



دیدار با رییس عمومی
پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان در هفته استقبال از محصالن، زمینه 
مالقات محصالن جدیدالشمول را با محترم روئین

رحمانى رییس عمومى پوهنتون کاردان فراهم مى 
سازد.

منایشگاه هرنی
در این برنامه، آثار هنرى محصالن از جمله نقاشى، 
خطاطى و عکاسى براى محصالن جدیدالشمول به 

نمایش گذاشته مى شود.



معرفی پوهنتون کاردان 

پوهنتون کاردان در ســـال ١٣٨١ به عنوان اولین 
موسسه تحصیىل خصوىص در افغانستان تاســـیس 

گردید. پوهنتون کاردان از زمان تاسیس تا حاال 
افتخار تقدیم منودن بیش از ٣٠ هزار فارغ التحصیل 

را به جامعه افغانســـتان دارد که در برنامه هاى 
لیسانس، ماسرتى و زبان انگلیىس تحصیل منوده 

اند. 
 

بیش از ٦٠٠ 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، ٤٠٠ کارمند و بیش 
از ١٠٠ 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 های 
لیســـانس و ماسرتی 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 جهانی 

نهاد هاى تحصیىل تجارت را دارد.

پوهنتون کاردان افتخار دارد که اخیراً از سوی نهاد 
تحصیالت عالی تایمز به عنوان نخستین پوهنتون از 
افغانستان در ردیف ٦٠٠ پوهنتون تاثیر گزار دنیا قرار 

گرفته است.



معرفی مرکز موفقیت محصالن

این مرکز برای محصالن زمینه های 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 

چهار بخش ذیل می باشد:

مرکز موفقیت محصالن پوهنتون 

کاردان اولین برنامه پیشتاز 

متمرکز محصالن در سطح 

افغانستان می باشد.

دفتر خدمات کاریابى
دفتر بورسیه هاى تحصیلى و کمک هاى مالى 

دفتر سهم گیرى محصالن و برگزارى برنامه ها 
دفتر روابط با فارغان و جندر



دفرت خدمات کاریابی
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 به محصالن و فارغ التحصیالن کمک 

می کند تا به اهداف شغلی شان دست یابند.  
اگر شام عالقه مند کسب مهارت های کاریابی و نوشنت خلص سوانح 

معیاری هستید، پس می توانید به مرکز مهارت های کاریابی مراجعه 
کنید.

نــقل قــول
"محیط دوستانه و حرفه ای پوهنتون کاردان نقش اساسی در شکل  

گیری سفر علمی و شغلی من داشته است. من آموخته ام که با تعهد 
کار کنم و راه را برای بسیاری از زنان افغان با استعداد های پنهان پیش 

بربم، که می توانند کارهای بزرگی را برای ارتقاء رشایط زندگی خانواده 
ها و جامعه خود انجام دهند."

٠٧٨٩٨٧٠٢٤٤ careers@kardan.edu.af شعبه پروان دو

الـهه نــایـب بشرنواز
محصل برنامه ماسرتی روابط بین امللل

و مسئول حقوقی ملی، همکاری های

توسعه سفارت ایتالیا



این دفتر به محصالن کمک مى کند که عضویت انجمن هاى پوهنتون کاردان را به دســـت آورده و فعالیت هاى بیشتر خارج 
از نصاب درسى را انجام دهند. 

دفتر انجمن هاى محصالن شما را قادر مى سازد که در عرصه علمى، فرهنگى و اجتماعى توانمند شوید و در نتیجۀ عضویت 
این انجمن ها شما مى توانید دانش، مهارت ها، تجربۀ آموزش علمى، ارتباطات و مهارت هاى ورزشى را کسب کنید. ما 

ســـیمینارها، برنامه ها و کنفرانس هایى را برگزار مى کنیم که براى محصالن و فارغان، تجربۀ پرمعناى علمى را فراهم مى 
کند.  

انجمن هاى ذیل در ساختار این دفتر فعالیت مى نمایند:

دفرت سهم گیری محصالن و برگزاری برنامه ها

 انجمن رضاکارانانجمن حکمیت تجارى



انجمن کمپیوترساینس

انجمن انجنیرى انجمن ژورنالیزم و ارتباطات عامه

 انجمن مناظره

انجمن علوم سیاسى انجمن محکمه تمثیلى حقوق بین الملل (جیسپ)

انجمن هاى ورزشى (فوتبال، والیبال و کرکت)     انجمن شبیه سازى سازمان ملل



این دفتر در رأســـتاى اعطاى بورســـیه هاى تحصیلى 
براى محصالنى شایسته و ارایه کمک هـــاى مالى براى 

آنعده از محصالنى که توانمندى اقتصادى ضعیف دارند ایجاد 
شده است.  

دفتر بورســـیه ها و کمک هاى مالى پوهنتون کاردان براى 
محصالنى واجد شرایط که در پایان هر سمســـتر نمره 

هاى بلند را کسب نمایند بورسیه هاى شایسته محور را اعطا 
مى نماید. 

بورسیه هاى تحصیلى و کمک هاى مالى در سمسترهاى 
بهارى و خزانى قابل دسترس مى باشـــد. همچنان براى 

دفرت بورسیه های تحصیلی و کمک های مالی

محصالنى که از لحاظ اقتصادى بیشتر نیازمند مى باشند در 
تخصیص بودجه و کمک هاى مالى اولویت داده مى شود.

بورسیه هاى تحصیلى شایسته محور

بورسیه هاى تحصیلى شایسته محور به آن عده محصالنى 
تعلق مى گیرد که از خود برترى علمى و درسى نشان داده، 
در محیط درسى خود فعال هستند یا ویژه گى هاى رهبرى 

در محل کار خود دارند و یا عالوه بر رسیده گى به امور 
درسى شان فعالیت هاى موفق خارج از نصاب را از خود 

تبارز داده اند.



بورسیه های تحصیلی و کمک های مالی ورزشی

ورزش نقش مهمی در بهزیستی ذهنی و جسمی محصالن 
ایفا می کند. جدا از دستاوردهای علمی، پوهنتون فعالیت 
های ورزشی را تحسین می مناید و بورس های تحصیلی و 
کمک های مالی زیادی را برای این فعالیت های خارج از 

نصاب اختصاص داده است. 
بورسیه ها برای فعالیت های شامل نصاب درسی و 

خارج نصاب
فعالیت های شامل نصاب درسی طوری که از نام آن 

پیداست برنامه های هستند که دربر گیرنده موضوعات 
مرتبط به نصاب درسی می باشند. با این حال، فعالیت های 

خارج نصاب، بخشی از برنامه درسی منی باشند مانند 
ورزش، عضویت در باشگاه ها، عضویت درانجمن های 

فرهنگی، کار در گروپ های هرنی. 

به محصالنی که سهم گیری عالی در فعالیت های درسی یا 
خارج نصاب درسی یا در هردو دارند یا درخشش خوبی در 

فعالیت های صنفی، پوهنځی و پوهنتون دارند،  برای 
اعطای بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی ارجحیت 

داده می شوند.
بورسیه های برابری پوهنتون کاردان

بورسیه تحصیلی برابری پوهنتون کاردان به منظور فراهم 
سازی زمینه تحصیالت عالی برای محصالن جوامع 

تنگدست و محروم در نظر گرفته شدن است. این بورسیه 
تحصیلی نشانگر تعهد پوهنتون کاردان در جامعه تحصیلی 

است که محصالن از هر طبقه جامعه می تواند در این 
پوهنتون درس بخوانند.

اگر می خواهید از بورسیه ها و کمک های مالی مستفید 
شوید پس به دفرت بورسیه ها و کمک های مالی مراجعه 

منایید.



دفرت روابط با فارغان و جندر 

پوهنتون کاردان به منظور تامین روابط پایدار با بیش از
30000 فارغ التحصیل خود و همچنان رسیده گى به 
امور جندر، بخشى را به نام «روابط با فارغان و امور 

جندر» ایجاد کرده است. این بخش خدمات و امکانات 
مفیدى چون راه اندازى کورس هاى کوتاه مدت براى 
رشـــد و توسعۀ فردى و مسلکى فارغان، برنامه هاى 

ورزشى و سایر فعالیت هایى را که در نصاب و یا بیرون 
از آن مى باشد؛ فراهم مى کند. 

فارغان مى توانند با استفاده از فرصت هاى ارایه شده 

توسط این بخش با پوهنتون خویش در ارتباط بوده و 
عضویت شبکه ها و مجموعه هاى متعدد را به دست 

بیاورند.  همچنان این بخش به مشـــکل هاى محصالن 
و کارمندان در ارتباط به مسایل جندر رسیده گى کرده و 

هم فرصت هاى شغلى و آگاهى دهى را درمورد جندر براى 
آنان مساعد مى سازد. ایجاد کمیته جندر پوهنتون کاردان 

(که متشکل از کارمندان و محصالن فعال مى باشد) مرکز 
روابط فارغان و امور جندر را تقویت بخشیده و براى تطبیق 

برنامه هاى آن زمینه هاى مساعدى را آماده کرده است.



کــتابخانه هاى پوهنتــون کاردان
 پوهنتـــون کاردان براى محصالن، فارغان و کارمندان 

خویش کتابخانه هاى فزیکى و الکترونیکى را در هر ســـه 
شعبه این پوهنتون ایجاد نموده است، که کتاب خانه شعبه 

پروان دوم داراى 5 هزار نسخه چاپى شامل کتاب هاى درسى، 
کتاب هاى عمومى، روزنامه ها، مجله ها، ژورنال هاى علمى و 

تحقیقى و پایان نامه هاى محصالن مى شود. 
ما با فراهم کردن زمینه دسترسى به منابع علمى و مشارکت 

محصالن در برنامه هاى ویژه کتابخانه فضا را براى رشد 
مهارت ها و دست یابى به موفقیت هاى محصالن فراهم مى

 کنیم.

فعالیت ها و سهولت هاى کتابخانه: 
استفاده از منابع کتابخانه 

کتابخانه دیجیتالى
امکانات انترنت و چاپ

قرض دهى کتاب ها به محصالن 
همکارى با محصالن در قسمت فراهم

 ساختن نمونه هاى مونوگراف 
اتاق هاى مخصوص براى مطالعه و کارهاى گروپى

 

تسهیالت پوهنتون کاردان

ایجاد برنامه هاى ارتقاى ظرفیت مانند:
رقابت هاى مطالعه، رقابت هاى مقاله نویسى، 

و برنامه هاى مختلف کمپیوتر



پوهنتـــون کاردان در جهـــت برتـــری، 
نـــوآوری و رشـــد محصالن خویـــش، 

CISCO Lab را بـــرای محصـــالن رشـــته 

کمپیوتر ســـاینس این پوهنتون ایجاد 
منوده اســـت. این البرتوار محصالن 

رشـــته کمپیوتر ســـاینس، بخصوص آن 
عـــده از محصالنـــی را که مضامین مرتبط 

با شبکه سازی (Networking)  را تعقیب 
می منایند قادر میســـازد تا دروس نظری 
صنف را به شکل عملی مرتین مناینـــد. 

این البرتوار با وسایل به روز و مدرن 
ارتباطات و وســـایل سیســـکو تجهیـــز 

گردیده اســـت تا برای آموزش بهـــرت 
محصالن زمینـــه عالی فراهم شود.



(Innovation Lab) البراتوار 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.



برنامه رقابتی 40 بهرتین زیر سن 40
این برنامه رقابتى براى گزینش 40 چهره برتر زیر ســـن 40 سال که در عرصه هاى اکادمیک، رهبرى، تاثیر گذارى و 

خدمت در جامعه موفق بوده اند، راه اندازى شده است. 

در این برنامه پوهنتون کاردان، افرادى که دست آوردهاى پر رنگ در عرصه هاى مختلف به همراه داشته باشند انتخاب، و 
طى یک برنامه ویژه مورد تقدیر قرار مى گیرند.

اگر شما عالقه دارید تا در این رقابت اشتراك نمایید پس از دفتر مرکز موفقیت محصالن و یا وب سایت پوهنتون کاردان 
دیدن کنید.



پوهنتون کاردان که در نوآوری و ابتکار در عرصه تحصیالت عالی همیشه پیشـــتاز بوده، اینک جهت رشـــد مهارت 
های رهربی محصالن ٩ سفیر افتخاری را از میان محصـــالن دیپارمتنت های ٩ گانه خویش برگزیده است.

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.
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