


معرفی پوهنتون کاردان
پوهنتون کاردان منحیث نخستین نهاد تحصیلی خصوصی در افغانستان در سال ١٣٨١ 

خورشیدی ایجاد شد و تا کنون بیش از سی هزار فارغ را از برنامه های لیسانس و ماسرتی، به 
جامعه افغانستان تقدیم کرده است. کاردان، بهرتین و با اعتبارترین پوهنتون افغانستان بوده 
که اعتبار اکادمیک خود را از نهادهای ملی و بین املللی بدست آورده و اکنون برنامه های اداره 
تجارت، اقتصاد، ژورنالیزم و ارتباطات عامه، حقوق، علوم سیاسی و روابط بین امللل، انجنیری 

سیول و کمپیوتر ساینس را در مقطع لیسانس و برنامه های اداره تجارت و روابط بین امللل را در 
مقطع ماسرتی تدریس می کند.

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. در همین راستا، دفرت خدمات کاریابی منحیث پُل ارتباطی 
میان پوهنتون کاردان و نهادهای ملی و بین املللی عمل کرده و منحیث تسهیل کننده ی روند 

استخدام محصالن و فارغان این پوهنتون در نهادهای مختلف، کار می کند. 



معرفی کمپاین کار را به کاردان بسپارید
دفرت خدمات کاریابی پوهنتون کاردان درنظر دارد تا در همکاری با نهادهای ملی و بین املللی 

به ویژه از طریق کمپاینی کار را به کاردان بسپارید، زمینه کار را برای جوانان مستعد و 
توامنند از جمع محصالن و فارغان پوهنتون کاردان در نهادهای ملی و بین املللی، فراهم 

سازد.
ما درنظر داریم تا ظرف سه ماه آینده نزدیک به ١٥٠ محصل و فارغ پوهنتون کاردان را 

شامل کار در نهادهای ملی و بین املللی بسازیم. 

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.

اهداف کمپاین 



مزایای این کمپاین برای نهادهای همکار
استخدام محصالن و فارغان الیق، مبتکر و مستعد؛

گسرتش همکاری ها با پوهنتون کاردان؛
انعکاس تأثیرگذاری 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.



ویژگی های محصالن و فارغان ما
محصالن و فارغان پوهنتون کاردان در یکی از بهرتین محیط های تحصیلی ممکن در 

افغانستان تحصیالت شان را فراگرفته اند. آنان دارای ویژگی های زیر اند که می توانند در 
صورت استخدام در راستای توسعه نهادهای همکار به آنان کمک کنند:

انجام فعالیت های عملی و خارج از نصاب؛
عضویت در انجمن های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتامعی و ورزشی؛

داشنت مهارت  باال در ارتباطات، مدیریت و رهربی؛
داشنت تجربه اشرتاک در رقابت های ملی و بین املللی؛

سهم گیری در برنامه ها، سمپوزیم ها و منایشگاه های مهم پوهنتون؛
فراگیری تحصیالت عالی زیر نظر کادر متخصص ملی و بین املللی.



ما از همه ی همکاران ملی و بین املللی ما که در جریان سال های گذشته زمینه 
کار را برای محصالن و فارغان ما فراهم ساخته اند، صمیامنه سپاسگزاری  

می مناییم و در این راستا همکاری های بیشرت شان را خواهانیم.

همکاری های دفرت خدمات کاریابی با نهادهای همکار
آماده سازی محصالن و فارغان برای ترتیب سی وی و درخواست کار؛

آماده سازی محصالن و فارغان برای انرتویو؛
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.



دست آورد ها و فعالیت های اخیر دفرت 
خدمات کاریابی پوهنتون کاردان

     برگزاری منایشگاه کاریابی برای هزاران جوان؛
     برگزاری نخستین منایشگاه آنالین کاریابی؛

     فراهم سازی فرصت های کاری و کارآموزی برای بیش از ٢٠٠ محصل و فارغ؛
     برگزاری برنامه های آموزشی کاریابی برای بیش از ٢٠٠٠ محصل و فارغ.



محمد امین حکیمی
مسوول دفرت خدمات کاریابی پوهنتون کاردان

آدرس: شعبه پروان دو، چهارراهی پروان دو، کابل

0789 870 244careers@kardan.edu.af

اگر شام خواهان جذب کارمندان باتجربه، توامنند و مبتکر از جمع فارغان ما 
هستید و یا درنظر دارید تا فرصت های کارآموزی را برای محصالن مستعِد ما 
فراهم سازید، پس هم اکنون با ما به متاس شده و همکار دایمی ما در این 

عرصه شوید.

محمد ندیم غفوری
دیپارمتنت کمپیوتر ساینس

"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 دانِش را که در

 پوهنتون کاردان کسب کرده ام، در ساحه عمل پیاده کنم."

اسام ایوبی 
محصل دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

محمد ندیم غفوری
دیپارمتنت کمپیوتر ساینس

"من افتخار دارم که منحیث کارمند بخش مدیریت سیستم اطالعات در پوهنتون کاردان ایفای وظیفه می منایم.
جایی بسا خرسندی است که من با استفاده از آنچه که در صنف درسی آموختم در محیط کاری ام عملی

می منایم تا به موفقیت دست یابم. من از دفرت خدمات کاریابی پوهنتون کاردان بابت فراهم سازی این زمینه
کاری سپاسگزارم."

محمد ندیم غفوری
فارغ دیپارمتنت کمپیوتر ساینس


