
 

 کاردان خبری  نامههفته 

 دفترسخنگوی پوهنتونتهیه کننده : 

 ۱۳۹۷سنبله  ۱۷* شنبه  ۴۱ سال اول * شماره مسلسل

 

 

 

 

 

 امریکا  را کسب کرد (ACBSP)پوهنتون کاردان عضویت شورای اعتباردهی برنامه های تجاری 

مکیدد   ۲۰۱۴درسکا   ( IACBEبه تعقیب اخذ اعتباربین المللی اکادمیک  وهنتتکهک ککارداک اج م مکت اعتبکاردنی ام)  کا   

 Accreditation Council for Business Schools and Programsب)نامکه نکا  ت کار   دنیعضکه   وکهرا  اعتبکار

 ACBSP)  امکه )ا کسکب کک)دب ب)اسکای ا کن عضکه     ب)نافتخار د گ)  اس  که وهنتتکهک ککارداک  نکا االت متحده ام)  ا

اعتبکاردنی  و)وسکه ارداک وکام وهنتتهک ک(  BSc-Economicsو لیسانس اقتصاد    MBA)    ماست)  اداره ت ارتنا  

 ا ن نهاد می گ)ددب

 

  و ځی اقتصککاد و محتکک)  و یککدن افوککاک مسککهو  تضککمین کی یککعبککدالمعر ر ککیس وککهنترا ککن جمیتککه تککدم نککا  محتکک)  داکت)د

 وهنتتهک کارداک قاب  تهجه می باودباعتباردنی 

 

ACBSP (ی اعتباردنی در س)اس) جهاک می باود که تهسط وهرا  اعتبکاردنی تحصکیدت عکالوتاخته وده و    نهاد معتب

(CHEA) ب به رسمیت شناخته شده است  

سکا )  و  ه اسک  تکا لهگکه   ک اج ق) کب و کب سکا را تا یکد کک)ده و اجکاجه داد افوانسکتاک کارداکوهنتتهک ا ن وهرا عضه   

 وهدببه نش)سپ)ده  نش)ات وهنتتهک کارداک

 

۱ 

 

    ۱۳۹۷سمست) بهار  به متاسب  عید سعید اضحی و  ماده گی محصدک ب)ا  امتحانات نها ی   یادداشت :

 بنش)نگ)د د ۴۰و ۳۹؛ لذا وماره نا  وهنتتهک کارداک رخصتی بهد  در

https://work-32959230.facebook.com/photo.php?fbid=228185021377180&set=gm.1805313769505386&type=3&ifg=1


 

 مجهز ژورنالیزم درپوهنتون کاردان مدرن و های ستدیوی افتتاح 

 
تله ر کهک و فهتهوورنکالیر  وهنتتکهک ککارداک تهسکط محت)مکه میتکه ر مکانی معکاوک    سکتد ه نکا  راد که   ۱۳۹۷ستبله  ۷روج سه وتبه 

تک) داکت)محمکداان)ا هبی سکختگه  وهنتتکهک   داکعلمی وهنتتهک کارداک و محت)  می)و س نهض  ر یس اج)ا یکه وهنتتکهک در ضکهر 

ک   می)محمدصککد ب یلیککب  م)د پارتمتکک  وورنککالیر  و تعککداد  اج اسککتاداک و محصککدځی علککه  اجتمککاعی محمدخالککد  ککاتی ر ککیس وککهنت

 وورنالیر  و کارمتداک علمی و ادار  وهنتتهک کارداک   با قطت نهار افتتاح گ)د دب 

د و که م مهعا دومیلیکهک و ههارصکد نکرار افوکانی نر تکه ب)داوکته اسک  جمیتکه کارنکا  عملکی سکتتدرا ن ستد ه نا  عص)  و م هر 

 معیار  را ب)ا  محصدک وورنالیر  وهنتتهک کارداک مهیا می ساجدب

 

 
 

 جریان افتتاح ستدیو های ژورنالیزم توسط محترمه مینه رحمانی معاون علمی پوهنتون کاردان 

 

 پوهنتون کاردان با موفقیت انجام شد ۱۳۹۷امتحان کانکور خزانی 

 
 ۱۳۹۷تبله س ۹وهنتتهک کارداک   باالخ)ه روج جمعه  ۱۳۹۷وس اج ن ته نا  ماده گی ب)ا  ثب  نا  و ب)گرار  امتحاک کان هر خرانی 

دار  او  کادرعلمی)اک نیآت رنب)  و تمامی ا ن امتحاک به اوت)اک محت)  و س س) ) نما تده وجارت محت)  تحصیدت عالی و اوت

امتحاک  تن وامدک ۱۰۶۸درا ن امتحاک  و تا متی به صهرت بسیار و اف و متظی ب)گرارگ)د دب ۲وهنتتهک کارداک در وعبات و)واک 

 عله  سیاسی و وورنالیر  به رقاب  و)داختتدب ب)ا  روته نا  اقتصاد    قهق   ان تی)    کمپیهت)سا تس  

اتاق نگهدار  سهاالت تهسط نما تده   م ید تدوت ود و بعدا در  ضهر نی  وجارت تحصیدت عالی  در ابتدا   اتی اج کد  ن

 اده ودببه صتهف امتحاک انتقا  د  محصدک باجگ)د د و اج بسته بتد  سهاالت د دار به عم   مد و وس اج تا ید نما تده وجارت

 

 
۲ 

 



 

 پوهنتون کاردان تشکیل جلسه داد ( SPACکمیته مشورتی ستراتیژیک پالن ) 
 

   تح  ر اس  محت) ستبله  ۱۳سه وتبه روج ؛  ۱۳۹۷وت مین جلسه کمیته مشهرتی ست)اتیژ   ودک وهنتتهک کارداک در سا  

 تدو ) اف ب ۲در وعبه و)واک  کارداکدر سالهک کت )انس نا  می)و س نهض  ر یس اج)ا یه وهنتتهک 

مطابب به دستهرات دومین م مت بررگ ست)اتیژ   ودک  هنتتهکو « ۲۰۲۰ - ۲۰۱۵» ست)اتیژ   ودک درا ن جلسه رو  باجنگ)  

تتهک می به تما  اعضا  کمیته که متش   اج کادر رنب)  وهنب)گرار وده بهد ؛ صحب  به عم   مد و  ۱۳۹۷ثهر  کارداک که درماه 

 وته باوتدبدا جلسه بعد عمهمی دقیقا کار ک)ده و نظ)ات ان شافی خهدرا درد وای ه داده ود تا درمهرد مهضهعات وت گانه م مت تباو

 

 تفاهمنامه همکاری با نهاد اجتماعی روشنا به امضا رسید

ککه بک)  نکا  دو جانبکه را بکا نهکاد اجتمکاعی رووکتا بکه امضکا رسکانیدت انمتامکه نم ار    ۱۳۹۷سکتبله  ۱۱ تبه ش روج وهنتتهک کارداک 

    نککا  مح مککه تم یلککی جککرا  بککین الملکک  رقابکک دک روککته  قککهق وهنتتککهک کککارداک مککی تهانتککد درتککن اج محصکک « ۹» بککه تعککداد   کاسککای 

 )2018-ICCMCC(  نما تداوت)اک. 

باقکات میکاک محتک)  نصک)ت ر یمکی مسکهو  د پارتمتک  ارت ۲ا ن ت انمتامه در سالهک کت )انس نکا  وهنتتکهک ککارداک در وکعبه وک)واک 

 نهاد اجتماعی رووتا به امضا رسیدب ر یس سی)ت خالد  یدر و محت)  کارداک وهنتتهک ست)اتیژ   خارجی و مشارک  

 

    و تصویری از محصالن کاردان که می توانند دررقابت های درسی جریان امضای تفاهمنامه همکاری با نهاد اجتماعی روشنا 

 جزای بین الملل شرکت کنندمحکمه تمثیلی 

 

خبری  هفته نامه

 کاردان

 

 وهنتتهک کارداک صاحب امتیاز: 

 دفت)سختگه  وهنتتهک  ناشر :

 دوکتهرمحمداان)ا هبیمدیرمسوول : 

 0799623007شماره تماس : 

 ، محمد صمیی سد د،  سمیت ن جرگ)جاده ساره عر ر   خبرنگاران : 

 محمد عم)کما   و  می)محمد صد ب یلیب ځاځی ا مدعم)

 می)محمد صد ب یلیب ویراستار:

 اب)انیمیمحمد متصهر عکاس :

 ستاکافوان -کاب   ههاررانی و)واک دو   وهنتتهک کارداک   نشانی :

 
۳ 


