
 

 کاردان  نامههفته 

 دفترسخنگوی پوهنتونتهیه کننده : 

 ۱۳۹۷سرطان ۳۰* شنبه ۳۴سال اول * شماره مسلسل 

 

 تقدیرشدکاردان پوهنتون از چهل تن بهترین های زیرسن چهل سال 

 ۱۳۹۷سیراان  ۲۳  محصینن   اارایان ییویه بی  ر ز شینبهای تقیدیر ازز معتبرتیری  براامی اپوهنتون کاردان شاهد برگزاری یکی  

ن   بیود کی  ای  ان از چهیل چهیر  برتیر پوهنتیون کی  از م یان محصینبیرای سیوم   د ر  « زیر س  چهل سال  چهل بهتری »زیر اام 

 امد.عمل    تقدیر بیک محفل باشکوپر س  شفاف برگزید  شد  بوداد درااراان ای  اهاد ا  یک 

ن  ییه ، بی  ایی  زارت محترم تحص نت عال    مهما   اردان، امایندکهای محصنن   ااراان، ه أت رهبری پوهنتون حضور یااواد 

محفیل  ا یز در ایی  ۱۳۹۶چهل بهتیری  در سیال د م   د ر  جایز   گان  برادشتر بخش د  بود. در ضم  شماری ازمحفل زینت هرچ  ب 

 بار شاهد تقدیر از چهل جوان دیگر بوداد. اشتراک  رزید  بوداد   ای 

سی      رحماا  ری س پوهنتون کاردان ا  سخنراا  یویه ب  اهم یت برگیزاری براامی  لچهیل بهتیری  زییریر  محترمدر اااز محفل 

کی  ااتخیا   ور است، بنا شما چهل چهر  برتر ااغااستان هست دچهلل اشار  کرد   گفت: لپوهنتون کاردان بهتری  پوهنتون در سطح کش

 .لب  جامع  یود مصدر یدمت گردید های تان است تا ل ت بزرگ ر ی شاا وشد  اید   یک مس

 رداد. کها   د ستان شان تجل ل ا رد را در کنار یااواد را ایذ کرد    ای  دستهای شااگان پُرازشور   اشت اق تقدیراام   سپس براد

اقیای می ند  میادر)داکتیر حسیام  محترمی  . مطیر  کیردسواالت  را از ااان  رات  مهمااان چهل بهتری   جمعگردااند  براام  لحظات  در 

هیای ان بیرای ارایی  بهتیری  ییدمات ، ضم  سپاسگزاری از پوهنتیون کیاردان   تن ( گان جایز  چهل بهتری   مهربان یک ت  از براد

هییای یییود را مییدیون پوهنتییون کییاردان اسییت.  ی از زماا کیی  بیی  اییی  پوهنتییون میی ند مواق تپسییرم ر، ابییراز داشییت: لتحصیی ل  در کشییو

 است.ل رسااد ب  اینجا  های بس اری ااجام داد ک  اکنون  ی راص ل، اعال تیاات در کنار اراگ ری تحرا 

در درس    ظیای  ییود گ ری ا ردهای چشی چهیر  برتیر را کی  دسیت «  ۱۲۰» د ر درس   سال ،پوهنتون کاردان در مجموع در س  

 .  استب  جامعۀ ااغااستان تحویل داد   ااد ؛ داشت

 
 پوهنتون کاردان در جمع چهل بهترین دوره سوممحترم رویین رحمانی رییس 

۱ 

 



 

 کاردان درکنگره جهانی علوم تکنالوژی برنده جایزه شدپوهنتون 

 علیییوم  امایشیییگا  جهیییاا  کنگیییر د مییی   در سییی ول پوهنتیییون کیییاردان،پارتمنیییت ااج نیییری امردی عبیییدالرح مزی گلیییرحم ااجن ر محتیییرم

 عربی  متحید  اماراتکشیور دبی شیهر در ۱۳۹۷سیراان  ۶تیا  ۴مطیاب  ۲۰۱۸جیون۲۷تیا۲۵تیاری  کی  ازااجن ری  میواد اااوتکنولوژی

 ااغااستان ب  دست ا رد.وهنتون کاردان ب  امایند  گ  از پپوسترعلم  را ارای  برگزارشد ؛ جایز  بهتری  

 

 
 

 زی میلرحمن عبدالرحگمحترم پوستر علمی به ارایه اعطای تصدیق نامه جایزه بهترین 

 

 را به دست آورد (  ) پاسیفیک -پوهنتون کاردان عضویت کامل شبکه جهانی کیفیت آسیا
   صی بیرای اخسیت   بیار در تیاری  پوهنتیون هیای د لتی    یصو، اخست   پوهنتون یصوص  ااغااستان موا  شد ک  پوهنتون کاردان

 اس ف ک را ب  دست ب ا رد.پ -، عضویت کامل شبک  جهاا  ک ف ت اس اتمام اهاد های اکادم ک کشور

ردان را پوهنتیون کیا ۲۰۱۸می   ۳پس از مطالعات مفصل از کارکرد ها   اسیناد پوهنتیون کیاردان ااغااسیتان ، ر ز داتر مرکزی شبک  

 د.نام  ای  عضویت را برایه اعطا کرمستح  عضویت کامل دااست    تصدیق

زارت تنهیا  در ااغااسیتان تیا حیال    درحال  ک  پوهنتون هیای کشیور هیای همسیای    منطقی  هنیوزه  از عضیویت کامیل ان محیر م ااید

 رد  عضیویت کامیل اایرا بی  دسیت اکی  پوهنتیون کیاردان توااسیت  ل  اارا کسب کند،  عضویت ا م   ک  تتوااس کشورتحص نت عال  

 .درقطار پوهنتون های معر ف   معتبر جهان قرارگ رد   برای کشورعزیزما ااتخار کمای  کند

یس اهضت م ر محترم با همرا  ده  پوهنتون کاردان تضم   ک ف ت   اعتبار مسو لااغان  هللا ح د محترم،  ۱۳۹۷درا ایل ما  حمل 

 هندشور ک  در ک  س اجرای   پوهنتون کاردان جهت کسب عضویت ای  شبک  جهاا  ب  امایند  گ  از پوهنتون کاردان در کنفرااس ری

 . د   مراحل ا ل   کسب عضویت را ااجام دادادداکربرگزار شد  بود اشتراک 

APQN    کشور «  ۴۰» ازعضو « ۲۱۰»   داریم باشد کدر بخه تضم   ک ف ت سال اعال ت  ۱۳با پ ش ن  ای یک شبک  جهاا

ده  بارها در بخه تضم   ک ف ت   اعت اهاداموز  راهنمای     ،رشد ک ف ت تحص نت عال ان عمد   هدف   استار پای    اس ای 

 م  باشد .

از     الملل  ک بما م تواا   ک  درتمام کنفرااس ها   مجالس  ،عضویت ای  اهاد معتبر جهاا  کسبااغان م  گوید ک  با  هللا ح د محترم

شبک   با سایر اعضای ای  شبک  همکاری داشت  باش     همچنان با عضویت در ای  کرد   اهاد برگزار م  شود اشتراک ارف ای  

  ری  .ب ادست   زم ن  حمایت در بخه م زباا  کنفرااس های ب   الملل  را ب

۲ 

 

https://work-32959230.facebook.com/photo.php?fbid=174266953435654&set=pcb.174270823435267&type=3


 

 کسب کردرا (  )شورای اعتباردهی تحصیالت عالی امریکادان عضویت پوهنتون کار

 

ااغااسیتان اکادم ک ا بدست م ا رد ک  تا هنوزه چ یک از اهاد های ر CHEA پوهنتون کاردان در حال  عضویت دایم  اهاد ب   الملل 

 . ادرا بدست ا ا رد  اااعضویت 

یییک سییازمان   The Council for Higher Education Accreditation(CHEA)،تحصیی نت عییال   ده شییورای اعتبییار

  باشید . میعضو دارد   بزرگتری  گر پ اعتبیار دهی  در امریکیا  3000ک  هاست پوهنتونها    ځ پوهناز  امریکا  ایاالت متحد معتبر

  هدف اهیای  ایی  اهیاد ید تضم   ک ف ت کاری کار م نما ر ی ظرا ت سازی کارمندان   تر یج ارهنگ ب شتر CHEA اهاد ب   الملل 

 رشد ک ف ت تحص نت عال  در تمام کشور های عضو م باشد .

 

 پوهنتون کاردان  برای استادان SCLو  OBEبرنامه آموزشی  آغازعملی دروس
 

ااکشییاف  براامیی همکییاری   بییکیی   (SCL)محوری محصییل   )OBE (  بییر اتییایجنییس سییت  اموزشیی  مبت ر ز   ۲۴کییورس اموزشیی  

  ر ز چهارشینب زارت تحص نت عال  ج.ا.ا   توسط پنج ت  ترینران ان ریاست بی  پی ه بیرد  می  شیود    )HEDP (تحص نت عال 

عال   پوهااد حاج  محمد اع م  ری س تضم   ک ف ت   اعتبارده   زارت تحص نتمراس  ااتتاح   ان ب  اشتراک  ۱۳۹۷سراان  ۲۰

بری   تی   علمی  پوهنتیون کیاردان ه أت رهت  ترینران پر گرام ،  ۵ااکشاف تحص نت عال ،  اوراحمد در یه ری س براام  ، محترم

وهنتیون سیایتمان ماسیتری پسیراان در  ۲۵در س عملی  ان ر ز د شینب  برگزارشید  بیود ؛ در تاالر پوهنتون کاردان در شعب  تیایمن  

ال  عیتون کاردان از ای  همکاری براام  ااکشاف تحصی نت عیال     زارت محتیرم تحصی نت ه آت رهبری پوهنکاردان ااازگردید. 

 ابراز سپاسگزاری م نماید.

 

 پوهنتون کاردان پوهنځی انجنیری و تکنالوژی البراتوار نوآوریدستاورد دیگری از 

ر پیر ژ  د،  زارت مخیابرات (ICTI)در ااسیتت وتتوااست تا کارکرد های ییود را  ی البراتواراوا ری پوهنتون کاردانبااوپر ژ  ت   

   ری یک  یب سیایت بازارییاب  بیرای ایراک  سایت    پناگذ ای برای تطب   پر ژ ، همکاری م شود USAIDابتکار ک  از ارف 

 د. ننپ شکه ک صنایع دست  بااوان یاا  م  باشد؛

ون کیاردان زم ان محصنن صنوف سیوم   چهیارم رشیت  کمپ وترسیاینس پوهنتیاک  متشکل از پنج عضو  پر ژ  بااوت    ،در ای  براام  

 یازات میادی ان دهها پر ژ  پ شنهادی دیگر در سطح کشور براید  شیواد   بی  امت مداد ک  پس از رقابت های دشوار در؛ موا  شدنم باش

  دیگیر میاهوار با معا ، ته   داتر کار با امکااات تخن ک    اداری کشور ک  شامل اعطای جوایزز ارف  زارت مخابرات  معنوی ا

 .امایند   تعق ب دست یابند   پر ژ  یود را عمن درااجا اجرا درمقر ان  زارت م  باشد،ما   ۹برای مدت سهولت ها 

 کمک اماید.ای  پر ژ  م  توااد یاا  های یاا  را برای بازاریاب   ار   صنایع دست  شان از اری  اانی  

 

 کاردان هفته نامه

 

 پوهنتون کاردان صاحب امتیاز: 

 داترسخنگوی پوهنتون  ناشر :

 د کتورمحمدظاهرایوب مدیرمسوول : 

 0799623007شماره تماس : 

 ، محمد صم   سدید،  سم ع هللا زرگرزاد  سار  عزیزی ،خبرنگاران : 

 محمد عمرکمال  ، م رمحمد صدی  ذل   ،ځاځ  احمدعمر

 م رمحمد صدی  ذل   ویراستار:

 ابراه م محمد منصور عکاس :

 ااغااستان -کابل  چهارراه  پر ان د  ، پوهنتون کاردان ، نشانی :

 
۳ 

https://work-32959230.facebook.com/photo.php?fbid=174266856768997&set=pcb.174270823435267&type=3

