
 کاردان ، کاروان برگزیده گان

 کاردان  نامههفته  

 دفترسخنگوی پوهنتونتهیه کننده : 

  ۱۳۹۷ سرطان ۲۳* شنبه  ۳۳و  ۳۲ شماره مسلسل   *  سال اول

 ی پوهنتون کاردان تشکیل جلسه دادشورای علم
 

 ،تن اعضای اصلی و ناظر ۲۰به اشتراک  ،شورای علمی پوهنتون کاردان تحت ریاست محترم رویین رحمانی رییس عمومی پوهنتون 

 دایرگردید. ۲درسالون کنفرانس های دفترمرکزی در شعبه پروان ،  ۱۳۹۷سرطان  ۱۳روز چهارشنبه 

 جلسه در ابتدا مروری بر اجراات تصامیم جلسه قبلی صورت گرفت :دراین 

 فرستاده شود.یک کاپی از پالیسی جدید سییستم کریدت که تهیه شده به ریاست پوهنتون  -۱

 پوهنتون کاردان که توسط معاونیت محترم امور محصالن تهیه شده درجلسه بعدی شورای علمی ارایه گردد. CGPAپالیسی جدید   -۲

 ق الیحه تاکید مجدد صورت گیرد.ببرای تمام محصالن درمورد پابندی به حاضری و تکمیل نصاب حاضری مطا -۳

 

 ذیل به بحث پرداختند:شورای علمی روی آجندای اعضای بعدا 

 

 پوهنتون کاردانماستری  های برای شمولیت در برنامه CGPAتعیین  -۱

 محصالن بعد از فراغت CGPAبلند بردن  -۲

  ۶۰به  ۵۵بلند بردن نمره کامیابی هرمضمون درکاردان از  -۳

 پوهنتونمعرفی اعضای جدید به کمیته انکشاف کریکولوم در سطح  -۴

 آغاز بازنگری کریکولوم های پوهنتون کاردان -۵

 

 پس از بحث های همه جانبه تصامیم ذیل اتخاذ گردید:

 

 فیصد نباشد. ۷۰اوسط نمرات لیسانس برای شمولیت در ماستری کمتر از  -۱

کراردان ، تریم ماسرتری موظر  پوهنترون بره اراطر شرمولیت دربرنامره ماسرتری و بلند برردن آن بعرد از فراغرت  CGPAبرای تعیین  -۲

 د.ارایه نمای ریاست پوهنتون (گردید تا یک راهکار را برای حل این موضوع تهیه و به ریاست شورای علمی )

 کره قربال توسرط سیسرتم مردیریت معلومرات ۸۹،  ۷۹ ، ۶۹بوده  و هرم نمررات  ۶۰نمره کامیابی در پوهنتون کاردان برای هرمضمون  -۳

 بت بماند.عیار می گردید ، ثا

با ترکیب اعضای آن توسط معاونیت علمری بره ریاسرت شرورای علمری سردرده شرد و پوهنتون سااتار جدید کمیته انکشاف کریکولوم   -۴

هرم فیصرله بره عمرل آمرد کره بره اراطر غنامنردی هرچره و مرورد تاییرد قرارگرفرتشورای علمی توسط اعضای پس از ارایه آن به جلسه ، 

کریکولوم ، نماینده گان محترم وزارت تحصیالت عالی ، مخصوصا از ریاسرت محتررم انسرجام امرور اکادمیرک بره بیشتر کمیته انکشاف 

  .حیث عضو دعوت شوند

، رییس روابط بین المللی پوهنتون، ځی ها دراین سااتار معاون علمی به حیث رییس کمیته ، داکترایوبی به حیث  منشی ، روسا ی پوهن

 گان وزارت تحصیالت عالی به حیث عضو تایید شدند.ځی دو استاد و نماینده و از هرپوهنرییس اجراییه پوهنتون 

برای آغاز بازنگری کریکولوم های پوهنتون کاردان تصمیم گرفته شرد ترا بعرداز تکمیرل ترکیرب کمیتره انکشراف کریکولروم ، راهکرار  -۵

 به پایان رسید. ۴ساعت عدازظهر آغاز شده بود ب ۲جلسه که ساعت  الزمه تهیه و کار مطابق پالن کمیته آغاز گردد.

 

 

 صحبت رییس پوهنتون کاردان روی کیفیت تحصیالت عالی درکشور
 

کره تمرکرز آن روی سرهیم  ( Youth Speak Forum 2018)  در کنفررانس ریریس عمرومی پوهنترون کراردان  ن رحمرانییریمحتررم رو 

و همچنرران اسررتفاده از نتریررات االقانرره  ( Sustainable Development Goals) سررازی جوانرران در برنامرره انکشرراف اهررداف پایرردار

ن روی کیفیت تحصیالت عالی در کشور صحبت نمروده و بره سرواالت محصرال کردهبود؛ اشتراک  ی این برنامهجوانان جهت عملی ساز

 ه نمودند.ینیز پاسخ ارا

کوریرا  واقر   -ی افغران درتراالر انسرتیتوت حرفرو (Afghanistan AIESEC)بره دعروت  ۱۳۹۷سرطان  ۱۴این برنامه روز پنجشنبه  

 دایر شده بود.  منطقه افشار

۱ 

 ۱۳۹۷سرطان ۲۱تا   ۹اخبار 
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 پاسیفیک را به دست آورد -پوهنتون کاردان عضویت کامل شبکه جهانی کیفیت آسیا

 
پوهنترون هرای دولتری و اصوصری و پوهنتون کاردان ، نخستین پوهنتون اصوصی افغانستان موفق شد که برای نخستین برار در تراریخ 

 پاسیفیک را به دست بیاورد. -تمام نهاد های اکادمیک کشور ، عضویت کامل شبکه جهانی کیفیت آسیا

پوهنتررون  ۲۰۱۸مرری  ۳پرس از مطالعررات مفصرل دفتررر مرکرزی شرربکه مررکور از کررارکرد هرا و اسررناد پوهنترون کرراردان افغانسرتان ، روز 

 انسته و تصدیقنامه این عضویت را برایش اعطا نمود.کاردان را مستحق عضویت کامل د

پوهنترون ؛ ولری کسرب کنرد آنررا  ای عضرویت نیمرهتوانسه که آنهم فقرط  وزارت تحصیالت عالی افغانستان تا حال تنها  کهاین درحالیست 

و بررای کشرور عزیزمرا کامرل آنررا بره دسرت آورده درقطرار پوهنترون هرای معرروف و معتبرر جهران قرارگیررد عضویت توانست کاردان 

 افتخار کمایی کند.

 پوهنتون کاردان  برای استادان SCLو  OBEبرنامه آموزشی  گشایش
 

وزارت  )HEDP (انکشراف تحصریالت عرالی برنامرههمکراری  هبر، پوهنترون کراردان براسرا  تقاضرای مرکزارتقرای ظرفیرت اسرتادان 

روز چهارشرنبه  ( SCL)محوری محصرلو  )OBE (سیستم آموزشی مبتی بر نتایج روزه  ۲۴کور  آموزشی  تحصیالت عالی ج.ا.ا ،

 در تاالر پوهنتون کاردان در شعبه تایمنی گشایش یافت. ۱۳۹۷سرطان  ۲۰

نرور احمرد درویرش  محتررم ، پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیالت عرالی  دربرنامه افتتاحیه ،

 شرکت داشتند.هیأت رهبری و تیم علمی پوهنتون کاردان تن ترینران پروگرام ،  ۵انکشاف تحصیالت عالی،  مهرییس برنا
؛ نخستین تریننگ  می گرددپوهنتون کاردان دایراستادان تن  ۳۰درمرحله اول برای  ۴:۳۰تا  ۱:۳۰این کور  که همه روزه از ساعت 

سررطان در تراالر برزرا کرراردان  ۲۵باشرد کره درو  عملری آن روز دوشرنبه  ایرن برنامره بررای یرک پوهنترون اصوصری درکشرور مرری

 برگزار می گردد.

هیآت رهبری پوهنتون کاردان از این همکاری برنامه انکشاف تحصریالت عرالی و وزارت محتررم تحصریالت عرالی ابرراز سداسرگزاری 

 مینماید.
 

 برگزارشدپوهنتون کاردان  (SPACپالن ستراتیژیک )کمیته مشورتی جلسه 

 
تن اعضا ، کمیته مشورتی پالن ستراتیژیک پوهنترون  ۱۸تحت ریاست محترم رویین رحمانی رییس عمومی پوهنتون کاردان و حضور 

روی مساایل ذیال باه تشکیل جلسه داد و  ۲درسالون کنفرانس های پوهنتون کاردان در شعبه پروان  ۱۳۹۷سرطان  ۹روز شنبه کاردان 

 بحث پرداخت :

 

 نتایج دومین مجم  عمومی پالن ستراتیژیک پوهنتون کاردان  -۱

 انکشاف و توسعه کتابخانه های پوهنتون کاردان  -۲

 دست یافتن به اهداف پالن ستراتیژیک پوهنتون کاردانو نتارت از فعالیت های کمیته های مجم  عمومی -۳

 

 ذیل اتخاذ شد : مدرمورد موضوعات فوق الذکر تصامی

پرالن عملیراتی ارود را درهمکراری برا نهضرت صراحب ریریس اجراییره و  ، مجمر  عمرومیپنجگانره تخاذ گردید که کمیته های تصمیم ا -۱

 وحید هللا افغان مدیرتضمین کیفیت واعتباردهی کاردان بسازند و به جلسه بعدی ارایه نمایند.

و شود ی محصالن و استادان برای همه رشته ها اریداری برای توسعه کتابخانه تصمیم گرفته شد که کتاب های جدید مطابق نیارمند -۲

 هم یک کارمند جدید که مسلکی کتابداری باشد استخدام گردد.

برررای نتررارت از فعالیررت هررای کمیترره هررای پررالن سررتراتیژیک تصررمیم اتخرراذ گردیررد کرره کمیترره نتررارت و مونیتورینررگ ایجرراد گررردد و  -۳

، نصریرالحق وانرری ریریس مرکرز تحقیقرات و نشرررات و سرمندرباور مسروول مرکزارتقررای   محترمران وحیرد هللا افغران مدیرتضررمین کیفیرت

 رای کمیته نتارت ومونیتورینگ را بسازند و به جلسه بعدی برای تایید ارایه کنند.ب  TORظرفیت استادان ، مسوده 

 

 تدویر ورکشاپ روش های تحقیق  برای استادان پوهنتون کاردان

 ۱۳۹۷سرطان  ۱۰روز یکشنبه  و نشرات پوهنتون کاردان مرکز تحقیقاتاستادان و  مرکز ارتقای ظرفیت مسووالنبه تعقیب مالقات 

 کاردان پوهنتون ادانبرای تمام است ورکشاپ روش تحقیق، با محترم پوهندوی عبدالطیف رحمانی استاد پوهنځی حقوق پوهنتون کابل 

 .که مورد توجه استادان قرارگرفت شدبرگزار بعداز ظهر ۴:۳۰تا  ۱:۳۰از ساعت  سرطان ۱۴ روز پنجشنبه 

 

۲ 
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 ړکتفاهمنامه همکاری پوهنتون کاردان با شرکت حقوقی و مشورتی کاامضای 

 
ړ برره هرردف ایجرراد محرریط تی کرراکشرررکت حقرروقی ومشرروروون کرراردان ، تفاهمنامرره همکرراری میرران پوهنترر ۱۳۹۷سرررطان  ۱۰روز یکشررنبه 

 به امضا رسید.کاردان پوهنتون ځی حقوق پوهنبرای محصالن ها  Case Studyی و تهیه ملمناسب کارع

از جانرب شررکت مشرورتی و  ړتفاهمنامه را روسای هردو نهاد ، محترم رویین رحمانی از جانب پوهنتون کراردان و محتررم کراوون کراک

واقر   پوهنترونکنفرانس های دفترمرکزی درحضور نماینده گان هردو نهاد و تعدادی از محصالن حقوق کاردان در سالون  ړحقوقی کاک

 ، امضا کردند. ۲پروان 

 پس از امضای تفاهمنامه هکاری ، هیت مهمانان از دفاتر ، صنوف درسی و کتابخانه پوهنتون دیدارکردند.

 

 

 نخستین کنفرانس ملی ژورنالیستان تحقیقی افغانستاناشتراک در

 
هررا تررن از دهدر کنررار و دوکتررور محمرردظاهر ایرروبی سررخنگوی پوهنتررون کرراردان ، ژورنررالیزم پوهنتررون کرراردان سمسررتر دوم محصررالن 

در یرک نشسرت رسرمی زیرنرام  ۱۳۹۷های کشرور، روز شرنبه نهرم سررطان از والیتهای پایتخت و برایابرنگاران و مسووالن رسانه

 اشتراک کردند.پوهنتون کابل دایر شده بود؛ که در مرکزمعلومات افغانستان در "نخستین کنفرانس ملی ابرنگاری تحقیقی افغانستان" 

همکاری دفتر انترنیوز در کابرل، بره هردف نخستین کنفرانس ملی ابرنگاری تحقیقی افغانستان، ازسوی مرکز ابرنگاری تحقیقی پیک به

یررن کنفرررانس از بررود کرره در ا ایجرراد فضررای همکرراری و تبررادل افکررار و تجررارب میرران ابرنگررارانش تحقیقرری سراسررر کشررور، برگررزار شررده

 بود. به عمل آمدهدیدارتمنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان نیز دعوت رسمی 

 در این کنفرانس اشتراک کننده گان در مورد پیشرفتها، تاثیرات و چالشها فرا راه ابرنگاری تحقیقی افغانستان بحث و تبادل نتر کردند.

دارتمنررت ژورنررالیزم پوهنتررون کرراردان بررود کرره در مررورد ترراثیر گررراری صرردیق ذلیررق آمررر دی میرمحمرردمحترررم اولررین سررخنران ایررن محفررل 

 گزارشهای تحقیقی و وضعیت ابرنگاری تحقیقی در افغانستان به اشتراک کننده گان معلومات ارایه کرد.

نجیبه ایوبی رییس کلید گروپ، سمی  مهدی رییس دفتر پیک، طارق مجیدی ابرنگار تحقیقی طلوع نیوز، دانش کروایرل ریریس آژانرس 

  .دیگر سخنرانان این کنفرانس بودندو دوکتور محم ظاهر ایوبی سخنگوی پوهنتون کاردان پژواک 

هررای بداشرران، کنرردز، بلررخ، هرررات، کنرردهار، اوسررت، ننگرهررار، از یکصررد ابرنگررار)مرد( زن( از پایتخررت و والیتدریررن نشسررت، برریش

 ها و حکومت اشتراک کرده بودند.پروان، بامیان و دایکندی، مسووالن رسانه

 از بخشهای مختل  مرکز معلومات افغانستان دیدار کردند.به رهنمایی استاد ذلیق پس از این کنفرانس محصالن دیدارتمنت ژورنالیزم 

 افغانستان نگهداری می شود. مرتبط بهت، نقشه ها، عکسها و سایر آثاربها، پژوهشها، اابار و مجالدر این مرکز کتا

 به گفته مسووالن این مرکز هم اکنون بیشتر از یکصد و پنجاه هزار اسناد در این مرکز نگهداری می گردد.

گفررت کرره هرر اثررری کرره در ارتبرراط برره کرراردان جبریرل امررین مسرروول ارتباطررات مرکرز منبرر  معلومررات افغانسررتان برره محصرالن ژورنررالیزم 

افغانستان نگاشته شده باشد ابتدا اسکن می گردد و بعد از این که مسووالن مرکز مطمین شدند اثر کاپی نیست و حق مول  محفوظ اسرت 

 هداری می کنند.این اثر را در این مرکز نگ

، از آنان دعوت کرد که اگر میخواهند نموداو ضمن اینکه بخشهای مختل  این مرکز را به محصالن ژورنالیزم پوهنتون کاردان معرفی 

 تحقیقی در مورد افغانستان انجام دهند و یا به اسناد و مدارک این مرکز نیاز دارند به این مرکز مراجعه کنند.

ی دوپری که در اصل تبعه کشور امریکرا برود و بیشرتر از نریم قررن عمررر را در افغانسرتان غانستان را اانم نانسات افمرکز منب  معلوم

گررانیده است، پایه گراری کرد. او در مدت نیم قرن در مورد تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان تحقیق کرده و ادمات شایانی را به مردم 

 افغانستان انجام داده است.

 

 رییس اجراییه پوهنتون کاردان ی در صحبت های میرویس نهضتهویت فرد

 
ی را برنامره ۱۳۹۷سررطان  ۱۴جشرنبه روز پنبره اهرداف انکشراف پایردار، جوانران رسیدن  به ااطر )AIESEC (المللی آیسیکنهاد بین

د. در ایرن کرردرتاالر ترایمنی پوهنترون کراردان برگرزار چندین پوهنتون دولتی و اصوصی مقیم کابل ، جهت بحث و گفتگو میان جوانان 

 .ندردبرنامه محصالن  پیرامون اهداف انکشاف پایدار اشتراک کرده و روی پروژۀ ااص اود کار ک

جوانان  برایرا پیرامون "هویت فردی"  دراین برنامه ، سخنرانی همه جانبه ای رٔیس اجراییه پوهنتون کاردان میرویس نهضت محترم 

 .که مورد استقبال قرارگرفت فعال ارایه نمود

 

۳ 

 سخنگوی پوهنتون کاردان دوکتور محمدظاهرایوبی


